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భవముం: 

మనషకి అముందనల్నిచచ్చేవి కడయాలు, మరగలు, ధగధగలాడే నగలు కదు.  సవాసనలసూర 
లేపనాలతో సల్నినముం, పూలతో అలముంకరిముంచిన జడలు ఇవేవ అముందనల్నివసవ. వయకితకి అముందనల్నిచచ్చేది, ఆ 
వయకిత యొకత్కా  సముంసత్కారవముంతమవన   మాట తర.  ఏనాటక నలచది వాకగ్భూషణమ!

ఇథ సచత పేచచ్చే సచత- పపకరీ ఉభయతత  సచత
స సచత స విహముంజత- దిసస కమన కిలటట్ఠ మతతనో।
ఇథ మదత పేచచ్చే మదత- కత పునోయ ఉభయతత  మదత
స మదత స పమదత- దిసస కమన విసదిర్ధ మతతనో।

పప కరనలు చసేవాడు ఇపుపడ, తరాసత కడా శకనకే గరవతడు.  తను చసే పనుల మాలనాయనల్ని గరితససూత, తపిససూత, 
సముంతపితడౌతడు.  మముంచి పనులు చసేవాడు ఇపుపడ, తరాసత కడా సముంతోషనల్ని పముందుతడు.  తను చసే పనుల 
మముంచితనానల్ని గరితముంచిన కొదద్ద అతన సముంతోషముం అధికమౌతముంది, చితతముం శుదర్ధమౌతముంది. 

భసూషలుగావ మరత ర్త్యులక భసూరి మయాముంగద తర హారమల
భసూషత కేశ పశ మకృదు పుషప సగముంధ జలాభిషేకమల-

భసూషలు గావ; పూరషున భసూషత జయు బవితఫ్రి వాణి! వా-

గసూగ్భూషణమ సభసూషణమ! భసూషణమల నశియముంచుననల్నియున!

సముంసత్కాకృత మసూలముం
(భరత కృహరి) 

తలుగ అనుసరణ
(ఏనుగ లక్ష్మణ కవి) 
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డబబల పరర గల
బడల పిలల్లిలముంత కలసి మసూయజియముం చసూదద్ద మన వళల్లి ర.

ఆదివారముం, ఉదయముం పూట వాతవరణముం అముంత చలల్లిగా, హాయగా ఉముంది.

మసూయజియముం బయట చకత్కాన  పచిచ్చేక  బయలు ఉముంది.  పిలల్లిలముంత అకత్కాడ  కరచ్చేనాల్నిర,

వరసలు వరసలుగా.  వాళల్లితో  పట వచిచ్చేన  టీచరల్లి  కొముందర  దగగ్గరోల్లి  నలబడ  మచచ్చేటల్లి
పెటష కముంటనాల్నిర.  కొముందరమ  మసూయజియముం  నరాసహకలతో  మాటల్లి డ  టకత్కాటల్లి
తచచ్చేముందుక వళల్లి ర.

ఓ పిలాల్లి డకి కొముంచముం నవసకవాలనపిముంచిముంది.

'ఏముం  చదద్ద ముం?'  అన  చుటసూష  చసూశాడు.

దగగ్గరోల్లినే  సధాకర్  సర్  నలబడ  ఉనాల్నిర;

వేర  ఎవరితోనో  మాటల్లి డుతసూనాల్నిర.

ఆయన పయముంట జబల ఓ పరర-  సగముం
జబల  ఉముంది;  మిగిలన  సగముం  బయటకి
వచిచ్చే ఉముంది. 

వడు ఓ కటషపులల్లి తసకొన, ఆ పరరను పడచడు, ఊరికే- పరర జరి కిఫ్రిముంద పడడ్డది! 

పరర జరిపవటనల్ని  గమనముంచుకలేదు సధాకర్ సర. తనలకముంల తను ఉనాల్నిర. 

పిలాల్లి డు ఒక క్షణముం పట ఆ పరరను 'సరకిదద్ద మా?' అనుకనాల్నిడు- కనీ ఇవసలేదు. దనల్ని
కొముంచముం అట పఫ్రికత్కాగా ఉనల్ని గబరలకి తోసడు. ఆపెవన ఏమీ తలీనటల్లి  కరచ్చేనాల్నిడు. 

ఓ పది నమషల తరాసత సధాకర్ సర జబలు తడుమకనాల్నిర. పరరలేదు!
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ఆ పరరల చలానే డబబలుముండాల!  వాటకముంటే మఖయముం,  ఆయనకనల్ని రకరకల కరడ్డ లు
అనీల్ని ఉముండాల! అవి లేకపత తను బసరకడా ఎకత్కాలేడు!!

మముందు ఆయన అటసూ ఇటసూ వతకి చసూసడు. ఆపెవన తోట టీచరల్లిను అడగాడు. టీచరల్లిమ
పిలల్లిలల్ని  అడగార.  చివరికి  అముందర  పిలల్లిలసూ  ఆ  చుటష పఫ్రికత్కాలముంత  వతకటముంల  పడాడ్డ ర.

సధాకర్ సర్ క చికక మొదలవముంది. అరవటముం మొదలటష ర. అముంతలనే మసూయజియముంవాళల్లి
తలుపులు  తరిచర.  కొముందర  పిలల్లిలు  అటపరగెతత ర.  టీచరల్లిముంత  సధాకర్  సరకేసి
చసూసర. పిలల్లిలల్ని వనకిత్కా రమననాల్నిర. 

సధాకర్ సరమ గముంతలు వేసత నాల్నిర -ఉనల్నివాళల్లినీ లేనవాళల్లినీ కలపి తడుతసూ శసూనయముంల
వతకతనాల్నిర. చుటసూష ఉనల్ని పిలల్లిలు వణికిపతనాల్నిర. టీచరల్లిముంత కముంగార పడుతనాల్నిర.

"డబబలుపత  పరల్లిదు-  కరడ్డ లు  పయనాయ!'  అన  సనుభసూత  వయకతముం  చసత నాల్నిర
"జగఫ్రితతగా ఉముండొదసూద్ద!?" అముంటనాల్నిర. అవి విముంటనల్నికొదద్ద మరిముంత రచిచ్చేపయార సధాకర్
సర.  "ఎవసరసూ  ఇకత్కాడ  నుముండ కదిలేది లేదు.  నా పరర  దొరకల!  పిలల్లిలముంత లవనుగా
నలబడముండ!” అన అరిచర.

పరరన పదలకి నెటషన  పిలాల్లి డకి  ఇపుపడు భయముం మొదలవముంది.  "పదలనే ఉముండాలగా!?

ఎవరిక ఎముందుక దొరకలేదబబ?!" అన మలల్లిగా అటవవపు చసూసడు- పదల పరర లేదు!!

వాడకి పద్రోణాలు పయనముంత పనెవముంది.  దముంతో మళళ్ళీ అటకేసి చసూడకముండా వేర దికత్కాక
పయ, చపుపడు చయకముండా బికత్కామఖముం పెటష కొన కరచ్చేనాల్నిడు. 

కొదిద్దసేపటకి అముందరసూ లేచి మసూయజియముంలకి వళల్లి ర.  కనీ ఏ ఒకత్కారసూ అకత్కాడ అపూరస
వసత వల కేసి కొదిద్దసేపెవనా చసూసిన పపన పలేదు. సధాకర్ సర్ అరపులు, ఆకక్రోశముం, ఆవేశముం
అనీల్ని ఐదర గముంటల పట కొనసగాయ మరి! 
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సయముంతఫ్రిముం కవసత ముండగా అముంత బయటకొచచ్చేర.  టీచరల్లి ,  కొముందర పిలల్లిలు మళల్లి  ఓసరి
అకత్కాడముంత వతకర.   అముంతక మముందు ఎముందుక కనపిముంచలేద గానీ,  ఇపుపడు అట
చసూడగానే కనపిముంచిముంది- పదల దకత్కానల్ని పరర! 

దనల్ని చసూడగానే సధాకర్ సర మఖముం వలగిముంది. టీచరల్లిముంత ఊపిరి పీలుచ్చేకనాల్నిర. పిలల్లిల
నవసలు మళళ్ళీ కొముంచముం కొముంచముంగా వినపిముంచయ.  దనకముంతటక కరణమవన పిలాల్లి డు మాతఫ్రిముం
అముందరికముంటే గటషగా,  అముందరికముంటే సముంతోషముంగా నవాసడు.  కనీ ఇదముంత కొదిద్ద సేపే-  ఇళళ్ళీక
చరాలగా, అముందరసూ ఊపిరి పీలుచ్చేకొన బసరకేత్కాముందుక బయలుదేరార. 

మసూయజియముంలన  అరదవన  బొమనలు,  పరత్కాలన  అముందమవన  పూలచటల్లి  మటక  ఆ
రోజముంత తమన వళళ్ళీ ఎవసరసూ పటషముంచుకలేదన ఏడుపు మఖముం పెటష య. 'డబబల పరర
ఎముంతపన చసిముంది!' అన కళళ్ళీకనాల్నియ.

పఫ్రిత ఒకత్కారిక రముండు వేల పదిహేడు శుభకముంక్షలతో-

కొతతపలల్లి బకృముందముం.

కొడుక: నానాల్ని, కముందేలుకి ఎనల్ని కళల్లి ముంటయ?

తముండబ్ర: నాలుగ.

కొడుక: కదు మసూడే!

తముండబ్ర: కదు రా,  కముందేలుక నాలుగ కళళ్ళీముంటయ.

కొడుక: కదు- మసూడే ఉముంటయ నానాల్ని! నీక తలుస, మా సరక తలుస చపుప?!

తముండబ్ర: మీ సర చపపరా? ఏమన చపపరాద్రో?
కొడుక:  'తను పటషన కముందేలుక మసూడే కళల్లి '  అన చపపర.
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చిలుక పలుకలు
రచన: బోయన అజయ, పదవ తరగత, ZPHS, మసత బద, కరీముంనగర్ జిలాల్లి .

అనగనగా మముంగపటల్నిముంల రాఘవయయ అనే
వాయపరి ఉముండేవాడు. అరట పముండల్లి వాయపరముం
చసేవాడు  అతను.  పచిచ్చే  అరటపళళ్ళీ
తసకొచిచ్చే,  వాటన  మహా  భయముంకరమవన
రసయనముంల మముంచి పెడత,  ఒకత్కా రాతబ్రల
అవి మచచ్చేటగొలపే పసిడ రముంగక తరిగేవి.

ఈ  సముంగత  తలీన  అమాయకలు  రోజ
రాఘవయయ  అముంగడల  అరటపళళ్ళీ
కొనుకొత్కాన పిలల్లిలక తనపిససూతముండేవాళళ్ళీ. 

రముంగయయ దుకణానకి దగగ్గరోల్లి ఒక పెదద్ద జువిస
చటష  ఉముండేది.  దన మీద చలా చిలకలు
నవాసముం  ఉముండేవి.  దరిన  పయ  జనాలు
వాటన చసూసి మచచ్చేటపడ తమ దగగ్గరనల్ని
పపుపల,  కయల కొనల్ని ఆ చటష  మొదటల్లి
పెటష పతముండేవాళళ్ళీ. వాటల  కొనల్ని చిలకలు
మనుషులల్ని  చసూసీ  చసూసీ  వాళల్లిలాగా
మాటల్లి డటముం కడా మొదలు పెటష య.

ఒకసరి  ఉరమలతో  కడన  పెదద్ద  వరరముం
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కరిసిముంది.  రాఘవయయ  దుకణముం  మసూసి
బయటకి వసత ముంటే చటష  కిఫ్రిముంద  ఒక  రామ
చిలుక పడపయ కనపిముంచిముంది. దనకి బగా
గాయాలు  అయ  ఉనాల్నియ!  జలపడన
రాఘవయయ,  ఆ  రామచిలుకను  ఒళళ్ళీకి
తసకొన, కటష కటష, సపరయలు చసడు. 

కొదిద్ద  సేపటకి  అది  తరకనల్నిది.

రాఘవయయక  'థముంకర'  చపిపముంది.  "ఏముం
జరిగిముంది?'అన  అడగాడు  రాఘవయయ.
"ఎవరో  ఒక  అతను  ఇకత్కాడే  చలా  సేపు
తచచ్చేడాడు.  నాక అనుమానముం వచిచ్చేముంది.

ఎగిరిపవాలనుకనాల్నిను.  అముంతలనే అతను
ననుల్ని  గలేర్ తో కొటష డు.  అది తగిలేసరికి
ఇలా కిముంద పడపయాను.  అయత అతనకి
నేను ఎకత్కాడ పడడ్డద  తలీలేదు.  కొముంచముంసేపు
వతకి,  తరిగి  వళల్లిపయాడు"  చపిపముంది
చిలుక.

అట తరాసత అది రాఘవయయక కొముంచముం
దగగ్గరవముంది.  రోజ సయముంతఫ్రిముం  సమయముంల
వచిచ్చే దుకణముంల కరచ్చేనేది;  రాఘవయయ
ఏమవనా ఇసేత తనేది; చినల్ని చినల్నిగా మచచ్చేటల్లి

పెటేషది.  ఒకసరి అది వచచ్చే సరికి  కొళయ
నుముంచి  నీళళ్ళీ  చుకత్కాలు-చుకత్కాలుగా
కరతనాల్నియ. కొముంచముం సేపు చసూసి, "నీళళ్ళీ
కటేషయ!  నీళళ్ళీ  కటేషయ!"  అన  అరిచిముంది
చిలుక.  రాఘవయయ  కళయ కేసి  చసూసి,

"ఏముం  కదులే!"  అన,  తన  పన  తను
చసకముంటసూ ఉముండపయాడు.  

చిలుకకి నీళళ్ళీ వకృధా అవసటముం ఇషషముం
కలేదు. 'ఏముం చదద్ద ముం?'  అన ఆలచిముంచిముంది.

'కడుపుల  దచుకముందముం-  వకృధాగా
పగొటేషదముందుక?'అన వళళ్ళీ నీళళ్ళీ తద్రోగటముం
మొదలు పెటషముంది.  

కొదిద్ద  సేపటకే దన కడుపు నముండేసరికి,  ఇక
ఏముం  చయాల  తోచలేదు.  'ఒముంటనెవనా
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కకపతనే!'  అనుకొన,  చివరక  అ
పఫ్రియతల్నిముం నుముండ విరమిముంచుకనల్నిది. 

అయత అది చసూససూతముండగానే నీళల్లి చుకత్కాలు
ఆగాయ:  టయముంకల  నీళళ్ళీ
అయపయాయ.  వముంటనే  చిలకక  ఒక
ఐడయా  వచిచ్చేముంది.  నేలమీద  పడ
తనుల్నికముంటసూ  "దహముం-దహముం"  అన
అరవటముం మొదలటషముంది.

రాఘవయయ గబగబ వచిచ్చే కళయ తపిప
చసూసడు.  నీళళ్ళీ లేవ! "టయముంకల నీళళ్ళీ
ఐపయాయ"  అన  మటర

వేయబోయాడు.  కరముంట  లేదు!  దముంతో 
అతనకి  ఇక  ఏముం  చయాల  తోచలేదు.

"కొముంచ ముం ఆగ-  వేర ఎకత్కాడవనా కసిన నీళళ్ళీ
దొరకతయమ  చసూసి  వసత ను"  అన
పబోయాడు.

చిలుక  లేచి  కరచ్చేన,  "లేదులే,  నాక
దహముం కలేదు. నీక బదిర్ధ చపపడానకి ఇలా
చసను.  కళయల  నీళళ్ళీ  ఊరికే
పతముంటే సమసయ కద!" అనల్నిది.  

రాఘవయయకి  కపముం  వచిచ్చేముంది  కనీ,  "అది
చపిపముంది  మముంచికే  గద"  అన
ఊరకనాల్నిడు. 

తరాసత  కొనల్ని  రోజులక  రాఘవయయ
కొడుక,  పనెల్నిముండేళల్లివాడు,  పటల్నిముం  నుముండ
వచచ్చేడు.  రాఘవయయ  వాడన  మదుద్ద
చససూత,  తను  మామసూలుగా  అమన
అరటపళళ్ళీ  రముండు  తసి  ఇచచ్చేడు
తనేముందుక.  సరిగాగ్గ  అదే  సమయానకి
ఎగరకముంటసూ  వచిచ్చేన  చిలుక  వాడ
చతలముంచి  పళళ్ళీ  లాకొత్కాన,  పెవకగిరిపయ
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కరచ్చేనల్నిది!

రాఘవయయకి  కపముం  వచిచ్చే  తటల్లి
లముంకిముంచుకనాల్నిడు.  అతనల్ని  పూరితగా
తటషనచిచ్చే,  చిలుక  శాముంతముంగా  "చసూడు,

నువస  అమన  అరటపముండున  ఒకరోజు
తనల్నిముందుకే నా కడుపుల భరిముంచలేనముంతగా
మముంటగా ఉముండముంది:  

ఇక నువస అమన పళల్లిను కొనుకొత్కాన తనే
మనుషులక ఏమమి రోగాలు వసత నాల్నియ,

వాళళ్ళీ  ఎముంత  మముంటను  భరిసత నాల్నిరో
తలీదు. 

పచిచ్చే  కయలల్ని  పఫ్రిమాదకర  రసయనాలతో
నముంపి అమనతనాల్నివే,  వాటవలల్లి జనాలకముంత
కషషమ  ఆలచిముంచవా?  అటల్లి  ఆలచిముంచి
ఉముంటే నీ కొడుకిత్కా ఈ పముండుల్లి  పెటేషవాడవా
అసలు?! నేను ఈ పన చసిముంది నీ కొడుక
క్షేమముం కసమ!" అనల్నిది.

ఆ  మాటలు  విన  రాఘవయయ  హకృదయముం
కముంపిముంచిముంది.  తన  తపుపక  పశాచ్చేతత ప-

పడాడ్డ డు.  చిలుకక  క్షమాపణ  చపుపకొన,

అటపెవన నీతగా వాయపరముం చసకనాల్నిడు.

మముంచి పనులు తన తోటే మొదలవాసలనల్ని
నజనల్ని  తలయజెపిపన  చిలుకక
మనససూస్ఫూరితగా ధనయవాదలు చపుపకనాల్నిడు.

చకఫ్రి ల మీద!

సబబరావ:  ఏమిటద్రో, మీ నానల్ని పనమీద వళళ్ళీడా?

సమ:  కదముండ, సవకిలు మీద వళళ్ళీడు.

డాకషర: తలనొపిపగా ఉముంద? అయత ఇవి రముండు మాతఫ్రిలు వేసకముండ.

పేషముంట: నాకనల్నిది ఒకే తల డాకషర గారసూ! రముండు మాతఫ్రిలు అవసరముం లేదేమ?!

-హేమవరిరణి, ఐదవ తరగత, వికస విదయవనముం

అనుమాన
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చదువ విలువ
ఇది  చదివాక,  "ఎముందుక  నెరవేరచ్చేర?  తపపకముండా  నెరవేరసత ర!"  అన  చపపలనపిముంచిముంది,

మీరమముంటర?       రచన : ఇషక, సౌజనయముం  : శ క రామకకృషష, ఈ మయలు.

అనగనగా తడపతబ్రల రామడు,  నాగలక
అనే దముంపతలు ఉముండేవార. వాళల్లిక లేకలేక
ఒక కొడుక పుటష డు.  పేర రముంగయయ.  ఆ
పిలల్లివాడ  మదుద్ద  మరిపలక  హదుద్ద లు
ఉముండేవి  కవ.  'కలు  కిఫ్రిముంద  పెడత
కముందిపతడు'  అనల్నిటల్లి  చలా సనల్నితముంగా
చసూసకనేవాళళ్ళీ తలల్లిదముండుఫ్రి లు.

మలల్లిగా  బడకళళ్ళీ  వయస  వచిచ్చేముంది
రముంగయయక.  పఫ్రితరోజ కొడుకత్కా  చకత్కాగా
ఉతకిన  బటషలు  వేసి,  ఖరచ్చేలక  పది
రసూపయలు  ఇచిచ్చే,  బడకి  పముంపిముంచవాడు
రామడు.

రముంగయయ  పిలల్లివాడుగా  ఉనల్నిముంత  కలముం
అమాననానల్నిలు  చపిపనటల్లి  బగా
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చదువకనాల్నిడు.  కనీ,  రాను  రాను-

రముంగయయ  వయస  పెరిగిముంది;

పెదద్దవాడయాయడు;  వకఫ్రిబదుర్ధ లు  పెరిగాయ;

తలల్లిదముండుఫ్రి లక అబదర్ధ లు చపపటముం మొదలు
పెటష డు;  తలవి కడా పకత్కాదరి పటషముంది.

బడకి  వళళ్ళీటపుపడు నానల్ని  ఇచచ్చే  డబబలు
తసకన,  బడ  ఎగొగ్గటష,  జులాయగా
తరగటముం మొదలు పెటష డు.

అమాననానల్నిలు మాతఫ్రిముం రముంగయయ బగానే
చదువకముంటనాల్నిడన  అనుకనే  వాళళ్ళీ.

వాళల్లిక రముంగయయ చసత నల్ని మసముం తలయనే
తలయదు. 

ఇటల్లి  రోజులు-నెలలు-సముంవతరరాలు
గడచినయ.  రముంగయయ  పద  తరగతకి
వచచ్చేడు. తరగతకి అసలు సరిగా వచచ్చేవాడే
కదు;  పఠాలు  వినేవాడే  కదు;

ఉపధాయయులు చపిపన మాటలు వినేవాడు
కదు;  చదువముంటే  అమిత  అశఫ్రిదర్ధగా
ఉముండేవాడు. 

వాళల్లి  అమాననానల్నిలక  వాడ  గరిముంచిన
వాసతవాలు ఎవసరసూ  చపపనే లేదు: ఏమముంటే,

'పిలాల్లి డ  సముంగత  తలల్లిదముండుఫ్రి లక  వాడ
గరిముంచి తలీకముండా ఎలా ఉముంటముంది? చబిత
మనలేల్ని తపుప పడతర' అనుకనాల్నిర.

అముంతల పదవ తరగత ఆఖరి పరీక్షలు రానే
వచచ్చేయ.  రముంగయయక  అక్షరాలు  కడా
రావ!  ఇముంక  ఏముం  రాసత డు?  పదవ తరగత
ఫెయల అయాయడు. 

తలల్లిదముండుఫ్రి లు  లబోదిబోమముంటసూ  బడకి
పరగెతత కొచచ్చేర-  'ఇదేముంట,  మావాడు
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ఇనేల్నిళళ్ళీ  చదివిత  ఇపుపడు  ఇలా
ఎముందుకవముంది?' అన అముందరినీ  అడగార.

సముంగత తలసక వాళళ్ళీ బధక అముంతలేదు.

ఆ బధల రముంగయయను చితకబదర. 'ఇక
లాభముం  లేదు'  అన  చదువ  మానపముంచి
రముంగయయను కల పనకి పముంపిముంచర.

రముంగయయక ఆ పన నచచ్చేలేదు- కనీ వేర ఏ
విదయ రాదయ!  అటల్లి  కొనాల్నిళళ్ళీ గడపక,

అమాననానల్నిల  సయముంతో  ఓ  ఆట
కొనుకొత్కాన నడపిముంచటముం మొదలు పెటష డు.

గతనల్ని  తలచుకొన  రముంగయయ  చలా  సిగగ్గ
పడాడ్డ డు.  'అయనా  గడచిన  కలముం  తరిగి

రాదు  కద,  కనీసముం  ఇపపటనుముండవనా
బధయతగా  మసలుకముంటను!'  అన
సకఫ్రిమముంగా పన చససూత పయాడు. 

ఆలగా  కటముంబ  బధయతలు  పెరిగాయ-

పెదద్దవాడౌతనల్ని  కొదద్ద  తముండబ్ర  సముంపదన
తగిగ్గముంది.  రముంగయయ  ఆయనక  చదడు
వాదడుగా  నలచడు.  సముంతముంగా  ఒక
పయసముంజర  జీపు  కొనుకత్కానాల్నిడు.

'మముంచోడు' అనపిముంచుకనాల్నిడు.  

ఇపుపడు  రముంగయయక  ఇదద్దర  పిలల్లిలు.

వాళల్లిను  రోజ  ఇషషముంగా  బడకి
పముంపుతనాల్నిడు.  ఊరికే  పముంపటముం  కదు-

వాళళ్ళీ  ఎటల్లి  చదువతనాల్నిరో  పటషముంచు-

కముంటనాల్నిడు.  అధాయపకలను కలసి పిలల్లిల
లట పటల్లి  తలుసకముంటనాల్నిడు; వాటన
సరిదిదేద్దముందుక  శఫ్రిమిముంచి  పన  చసత నాల్నిడు.

"పిలల్లిలు  వకృదిర్ధలకి  రావాల,  జజ్ఞానవముంతలు
కవాల" అన తపిసత నాల్నిడు. 

మరి రముంగయయ కలలల్ని పిలల్లిలు నెరవేరసత రో,

లేద- చసూడాల. 
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దయయముం కథ 
రచన : వవషషవి, రిషీవాయలీ ససూత్కాల

అనగనగా  ఒక  ఊళల్లి  ఒక  అబబయ
ఉముండేవాడు.  ఆ  అబబయ  పేర
వినాయకడు. తను ఒక మముంచి అబబయ.

అముందరసూ కడా 'తను చదువక సరవనోడు'

అనేవాళళ్ళీ. 

చకత్కాగా  చదువకనే  వినాయకడముంటే
అముందరిక  ఇషషమ.  'అ-ఆ'  లు  కడా
అముందరికముంటే  మముందు  నేరచ్చేసకనాల్నిడు
వినాయకడు. 

మరి  ఇపుపడు  తన  వయసర  పది
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సముంవతరరాలు. ఈ సరికి రకరకల పుసతకలు
ఎనోల్ని  చదివేసడు.  సహసల  కథలు,

దయాయల కథలు, దొముంగలల్ని పటష కనే కథలు
అముంటే వాడకి చలా  ఇషషముం.

వినాయకడు ఆటలు కడా బగా
ఆడేవాడు.  బలముంగా  కడా
తయారయాయడు.  కనీ  తనక  ఇషషమవన
ఆట  చదరముంగముం.  చదరముంగముంల  తను
అముందరినీ ఓడముంచవాడు. 

వాళల్లికి మారిచ్చే నెలలనే సలవలు ఇచచ్చేసత ర.

అటల్లి  వాళల్లికి పఫ్రిత ఎముండాకలముంలనసూ రముండు
నెలల  సలవలు  దొరకతయ.   ఆ
సమయానల్ని పిలల్లిలు తమక నచిచ్చేన పనులు
చసేముందుక వాడుకముంటర.

ఆ  సలవలల  ఒక  రోజున,   రోడుడ్డ  మీద
జనాలముంత గముంపుగా గమిగసూడ ఉముండటముం
చసూసడు వినాయకడు.  వాళల్లిల కొముందర
బధ  పడుతసూ  వనకిత్కా  వసత నాల్నిర.  మరి
కొముందరమ నవసతనాల్నిర.

"ఏమవముంద  ఏమ!"  అన  తను  కడా
అకత్కాడకి వళళ్ళీడు.  అముంతలనే అకత్కాడ తన
మితఫ్రి డు శివ కనపిముంచడు వినాయకడకి.

"ఏమవముందిరా?" అన అడగాడు శివన.

"నువేస చసూడు-  పపముం బగా భయపడన-

టల్లి నాల్నిడు.  దయాయనల్ని  చసూసడట!"

చపపడు శివ.

"దయాయనల్ని  చసూసడా?!"  అన
వినాయకడు తను కడా ఆ గముంపులకి
దసూరి చసూసడు.

అకత్కాడ ఒక పెదద్దమనష-  వణుకత్కాముంటసూ ఒక
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కరీచ్చే  మీద కరచ్చేన ఉనాల్నిడు.  అముందరసూ
ఆయనల్ని ఓదరసత నాల్నిర.  కొముందరమ వేప
ఆకలు  తచిచ్చే  అకత్కాడముంత  గాలల
తపుపతనాల్నిర.

వినాయకడు  ఒకయనను   "ఏమవముంది?"

అన అడగాడు. 

"ఇతను ఊరి  చివరన  ఉనల్ని  ఆ  పడుపడడ్డ
కట  లపలకి  వళల్లి డట.  అకత్కాడ  ఏవ
విచితఫ్రిమవన శబద్ద లు వినపిముంచయట.  వనకిత్కా
తరగాగ్గనే  ఒక దయాయనల్ని చసూసడట-  అటల్లి
చబతనాల్నిర  అముందరసూ.  ఆ  కటలకి
పయన  వాళల్లిముంత  ఇవాలషక  అటల్లి
భయపడుతసూనే వనాల్నిర- అసలు ఎముందుక
పతరో,  ఏమ!"  చపిప  వనకిత్కా
తరిగాడాయన.

వినాయకడు  కడా  ఆయన  వనకనే
గముంపులముంచి బయటకి వచచ్చేడు.   అకత్కాడ
శివ వాడకసమ ఎదుర చసూససూత ఉనాల్నిడు.

"చసూసవా?" అడగాడు శివ.

"ఊఊ..  ఇముందుల  ఏద  మలక  ఉముంది"

అనాల్నిడు వినాయకడు.

"ఏమవ ఉముంటముంది?" అడగాడు శివ.

"మనముం  వళళ్ళీ  కటల  ఆడుకముంటే  తపప,
నజముం  ఏముంట  తలీదు-  మరి  ఆడటనకి
వసత వా?" శివ 'సర' అనాల్నిడు. 

ఇదద్దరసూ  బయట,  బముంత  పటష కొన  కట
దగగ్గరికి చరకనాల్నిర.

ఊర  చివరికి  చరకముంటముండగా  శివ
అడగాడు-  "మనముం  నజముంగానే  కటలకి
వళత నాల్నిమా?!" అన. 

"అనుమానముం లేదు. ఖచిచ్చేతముంగా వళత నాల్నిముం"

అనాల్నిడు వినాయకడు. 

శివ  ఒకసరి  వణికడు-  "ఏమ,  నువస
అముంత  గటషగా  చబతనాల్నివగానీ,  నాకవత
భయముంగా ఉముంది" అనాల్నిడు. 

"భయముం  ఏమీ  లేదు.  దయాయలు  మనలల్ని
ఏమీ  చయయవ.  నువస  శివడవి,  నేను
వినాయకడన!"  నమనకముంగా  చపపడు
వినాయకడు.
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వాళల్లి  కటలకి  పయ  ఆడటముం  మొదలు
పెటష ర. 

చలా సేపే గడచిముంది గానీ దయయముం ఏద వాళల్లి
మముందుక రాలేదు. 

అయత  వాళల్లి  ఆట  ఇముంకొముంచముం  సేపటల్లి
అయపతముందనగా  వాళల్లిక  విచితఫ్రిమవన
శబద్ద లు వినపిముంచటముం మొదలటష య. 

శివ  గబగబ  వినాయకడ  పఫ్రికత్కాక  వచిచ్చే
నలబడాడ్డ డు.  వినాయకడేమ  జబలు
తడుమకముంటసూ నలుచ్చేనాల్నిడు. 

కొదిద్ద  సేపటల్లినే  వాళల్లి  మముందరికి  వచిచ్చే
నలుచ్చేనల్నిది ఒక దయయముం!! 

వినాయకడు జబలముంచి చతలు తసడు.

శివకి ఏద అముందిముంచడు.

ఇదద్దరసూ  ఒకత్కాసరిగా  తమ  చతలల్లి  ఉనల్ని
కరపు  పడన  దయయముం  మీదికి  చలల్లి,
ఊదటముం మొదలటష ర. 

అముంతల  వినాయకడు  జబలముంచి  ఒక
నమనకయ  తసి  దయయముం  మీద  పిముండటముం
మొదలటష డు. 

ఆశచ్చేరయముం,  దయయముం  ఏమీ  చయయలేదు.

ఊరికే అటల్లి  నలబడడ్డది.

అముంతలనే  వాళల్లిక  దయయముం  కిఫ్రిముంద  మనష
కళల్లి  కనబడాడ్డ య. 

ఇదద్దరసూ ఒకరి మఖాలొకర చసూసకొన,

గబకత్కాన దయయముం మీదికి దసూకర.  అది
వేసకనల్ని మసగను లాకత్కానాల్నిర.  

ఇపుపడకత్కాడ,  దయయముం సర నముంల ఎవరో ఒక
పిలాల్లి డు-  బికత్కా  మొఖముం  వేసకొన  నలబడ
ఉనాల్నిడు! 
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వినాయకడు తన చతలన బయటన ఎతత,
వాడన  బెదిరిసత నల్నిటల్లి  పెటష,  అడగాడు-

"ఎముందుకరా, నువస ఎముందుక ఈ దయయముం
వేషముం వేసి, జనాలల్ని భయపెడుత నాల్నివ?" అన.

ఆ  పిలాల్లి డు  ఒక  క్షణముం  ఊపిరి  పీలుచ్చేకొన,

ఇలా చపపడు:

"మాది  చలా  పేద  కటముంబముం.  మా
అమాననానల్నిలు  బడ  ఫీజులక  కడా
డబబలు  ఇవసర.  అడగిత  పనకి
పమనముంటర-  కనీ నాకేమ చదువ అముంటే
చలా  ఇషషముం.  అముందుకన  ఇటల్లి  వేషముం
వేసకవట ముం  మొదలుపెటష ను.  ఇకత్కాడకి
వచిచ్చేన  వాళల్లి  ననుల్ని  చసూసి  పరిపతసూ
వదిలేసిన  వసత వలను  అమనకముంటను-

అటల్లి  బడ ఫీజులు కడుతనాల్నిను.." 

వినాయకడకి  చలా  బధ  వేసిముంది.

"అయనా  ఇటల్లి  ఇముంకళల్లిన  భయపెటషటముం
మముంచిపన  కదు కద-  ఒక  పన  చసత వా?

మాతోబట  రా.  మా  అమాన  వాళల్లిన
పరిచయముం  చసత ను.  వాళల్లి  నీక  ఏమవనా
సయముం  చసత రమ  చసూదద్ద ముం.  అయత
నువస  ఇముంకపుపడ  ఇటల్లి  దయయముం  వేషముం
వేసి జనాలల్ని భయపెటషకడదు!" అనాల్నిడు.

ఆ  పిలాల్లి డ  మఖముం  వికసిముంచిముంది.  "సర-

నువస  చపిపనటేష  చసత ను.  ఇముంకపుపడ
దయయముం వేషముం వేయను"  అన వాళల్లితోబట
బయలు దేరాడు.

వినాయకడు  ఆ  పిలాల్లి డన  తమ  ఇముంటకి
తసకళళ్ళీడు.  వినాయకడు  వాళల్లి
అమాననానల్నిలు  ఆ  పిలాల్లి డ  చదువకసముం
ఎపపటకపుపడు  సహాయముం  చసర!  అట
తరాసత  కటల  ఇముంకపుపడ  దయయముం
అనల్నిదే కనపిముంచలేదు. 

బస్ కముండకషర్: బబసూ నీకనేల్నిళల్లి ?
బబ: మసూడేళల్లి .
కముండకషర్: మరి నాలుగేళల్లి  ఎపుపడొసత య.

బబ: బసర దిగాగ్గనే.

భరయ: ఏముం చసత నాల్నిరకత్కాడ!

భరత: మొకత్కాలకి నీళల్లి  పసత నాల్నిను.

భరయ: వరరముం పడుతోముందిగా
భరత: ఫరాసలేదు, గొడుగ వేసకొన పసత నాల్ని.
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తపిపపయన ససత
రచన:తననయ కకృషష చౌదరి, 7 వ తరగత,  విశస భరత వవస్ వడర ససూత్కాల,  వానపమల గాద్రోమముం,  కిఫ్రిషష
జిలాల్లి

అనగనగా ఒక ఊళల్లి ససత అనే అమానయ
ఉముండేది.  తనక మాటలు రావ.  మసూగది.

పఫ్రిత విషయముం సవగలు చసి చపేపది.  కనీ ఆ
పప మొదుద్ద  కదు-  చలా తలవవనది.  ఏడవ
తరగత చదువతనల్నిది; చదువల ఎపుపడ
మొదట సర నముంల ఉముండేది. 

ససతకి  నీరజ  అనే  ఒక  సేల్నిహితరాలు
ఉముండేది.  తను  ససతన  అనల్ని
విషయాలలనసూ పద్రోతరహిముంచది. 

ససత  వాళళ్ళీ  అమాననానల్నిలు  తనన  చలా
పేఫ్రిమిముంచవాళళ్ళీ.  తను  అడగకనే  తనకేది
ఇషషమ గఫ్రిహిసత ర వాళళ్ళీ. 
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వాళళ్ళీ నానల్ని తనక చలా సరల్లి  చపేపవాడు:

"నువస  ఎపపటక  మాటల్లి డలేక  పవచుచ్చే.
అయనా ఏమీ నషషముం  లేదు.  నువస  బగా
చదివి,  మముంచి  పఫ్రియజకరాలవి  అవాసల"

అన.  ససత  వాళల్లి  అమన  చపేపది:  "నువస
ఎపుపడ  నవసతసూనే  ఉముండాల"  అన.

అమాననానల్నిలముంటే ససతకి చలా ఇషషముం. 

ఒకసరి ససత, వాళల్లి అమన ఇదద్దరసూ ఒక
పుణయక్షేతద్రోనకి  వళల్లి ర.  శఫ్రిదర్ధ భకత లతో
ఎవరవనా   తమ  మనసలన  కరికలను
అకత్కాడ దేవడకి చపుపకనల్నిటట ల్లిత, అవి తపపక
నెరవేరతయన పఫ్రిజల  విశాససముం.  "ససతకి
మాటలు  రావాల  దేవడా!"  అన
కరకనల్నిది వాళల్లి అమన. ఆ క్షేతఫ్రిముం గరిముంచిన

వివరాలనీల్ని సేకరిముంచి నోటరల రాసకనల్నిది
ససత.

దరర్శనముం  అయాయక  ఇదద్దరసూ  రవలు  బముండకిత్కా
ఇముంటకి  బయలుదేరార.  అయత  రవలుల
ససతకి నదబ్ర  పటషలేదు.  పఫ్రికత్కానే వాళల్లి  అమన
మటక  నదబ్రపయముంది.  కిటక  పఫ్రికత్కానే
కరచ్చేన,  బయట  చీకటల్లికి  చసూససూత
కరచ్చేనల్నిది  ససత.  అముంతల  రవలు  బముండ
ఏద చినల్ని సేషషనుల ఆగిముంది. 

పల్లి ట ఫారముంకి ఆవల చటల్లి  గబరగా పెరిగి
ఉనాల్నియ.  చినల్ని కకత్కా పిలల్లి  ఒకట,  అకత్కాడ
"కయ..కయ"  మన మొతత కముంటనల్నిది.

ససత కిటక  తరిచి,  దనల్ని  పిలచిముంది.  అది
గటషగా  పెనుగలాడముంది:  మరిముంత  గటషగా
మొతత కనల్నిది.  ససతకి దన పరిసిరత చసూసి
జల వేసిముంది.  లేచి,  తలుపు దగగ్గరికి  వళళ్ళీ,
చసూసిముంది:  కకత్కా పదల ఇరకత్కా పయ
ఉనల్నిది!

ససత  అటసూ  ఇటసూ  చసూసిముంది-  ఎవరవనా
పెదద్దవాళల్లి  కనపిసత రమనన.  అయత  ఆ
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సమయముంల  అముందరసూ  గాఢ  నదబ్రల
ఉనాల్నిర.  రవలేమ  ఏమీ  చపుపడు
చయటేల్లిదు.  ఇపపటల్లి  కదిలేటటల్లి
అనపిముంచలేదు.  దముంతో ససత మలల్లిగా రవలు
బముండ దిగి,  మళళ్ళీపద దగగ్గరికి  పయముంది.

జగఫ్రితతగా  అముందుల  ఇరకత్కానల్ని   కకత్కా
పిలల్లిను  తపిపముంచిముంది.  దనల్ని  బయటకి  తసి
వదిలపెటషముంది.  

కకత్కాపిలల్లి తోక ఊపుకముంటసూ  పరగ

పెటష కగానీ  గమనముంచలేదు  ససత-  తను
ఎకత్కాలరన రవలు తన వనకనుముంచ నశర్శబద్దముంగా
బయలుదేరి  పయముంది!  ఆ  సరికే  సేషషను
దట పతనల్నిది!  పతనల్ని ఆ రవలు వనకే
పల్లి ట ఫారముం  చివరి  వరక  పరగపెటష,
ఏడుససూత అకత్కాడే కలబడముంది ససత!

ఇక అకత్కాడ, రవలుల ససత వాళల్లి అమనగారికి
తలల్లివార వరక మలకవ రాలేదు.  నదబ్రలేచి
చసూసకముంటే  పకత్కాన  ఉముండాలరన  ససత
కనపిముంచలేదు!  దముంతో  వాళల్లి  అమనగార
కముంగార  పడాడ్డ ర.  రవలుల  అముంతట
వతకర. బిడడ్డ ఎకత్కాడా కనపిముంచలేదు! 

ఆలగా రవలు వాళళ్ళీ  ఊరక చరకనల్నిది.

ఆవిడ  రవలు  దిగి,  సేషషను  మాసష రగారికి
ఫిరాయదు చసర. ఇముంటల్లి  ఉనల్ని భరతక ఫోను
చసి  జరిగినదముంత  చపపర.  వముంటనే
ఆయనకడా  రవలు  సేషషనుక  వచచ్చేసర.

రవలు  ఏ  ఏ  సేషషనల్లిల  ఆగతముంద  ఆయా
సేషషను  మాసషరల్లిముందరిక  వరసగా  ఫోనుల్లి
చయముంచర.
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ఇక అకత్కాడ,  పల్లి టఫారముం చివరల కరచ్చేన
ఏడుసత నల్ని ససతన చసూసి  "ఏమవముంది?"  అన
అడగాడొక పిలాల్లి డు.  వాడ పేర అరవిముంద.

వాడు ఐద తరగత చదువతముండగా వాళల్లి
అమాననానల్నిలు  ఇదద్దరసూ  పఫ్రిమాదముంల
చనపయార.  అపపటనుముండ  వాడు  ఆ
ఊరోల్లినే ఉముంటసూ, జనాలక ఆ పనీ, ఈ పనీ
చసి పెడుతసూ ఉనాల్నిడు. 

కనీ వాడు ఏమడగినా ససత ఏడుసత నల్నిది
తపిపసేత ఏమీ సమాధానముం ఇవసలేదు.  చివరికి
వాడు-  "ఇదిగ  చసూడు  పప,  నువస
తపిపపయావన నాక అరరమవముంది; ననుల్ని మీ
ఇముంటకి  చరసత ను ఎలాగెవనా;  అయత మీ
ఊరద,  ఇలల్లికత్కాడో  తలయాల  కద
మముందు?!" అనాల్నిడు గటషగా.

దముంతో  ససత  ఏడుపు  ఆపి,  సవగలు
చయటముం  మొదలు  పెటషముంది.  కొదిద్ద
సేపటకిగానీ అరవిముంద క అరరముం కలేదు- 'ఈ
పపకి మాటల్లి డటముం రాదు'  అన.  అపుపడక
వాడు  ఆ  పపకి  ధవరయముం  చపిప,  సేషషను
మాసషర గారి దగగ్గరికి తసకళళ్ళీడు.  సేషషను

మాసషరగారిక సవగల భష రాదయ!

అముంతల అరవిముంద కి ఒక ఐడయా వచిచ్చేముంది:

ఒక పెనుల్ని, కగితముం తచిచ్చే ససతకి ఇచిచ్చే, 'మీ
అడబ్రస,  ఫోను  నెముంబర  రాయమ'నాల్నిడు.

అపపటవరక  ససత  ఊరికే  కముంగార
పడుతసూ  ఉముండముంది  కనీ,  "ఇటల్లి  రాసి
చసూపచుచ్చే కద" అన గరత కే రాలేదు! 

ఇక ఆ తరాసత ఆలసయముం ఏమీ లేదు- సేషషను
మాసష రగార  వముంటనే  ససత  వాళళ్ళీ  ఊరి
సేషషను  మాసష రికి  ఫోను  కలపర.  ససత
వాళల్లి  అమాననానల్నిలు  ఆయన  మముందే
కరచ్చేన  ఉనాల్నిర  కముంగార  పడుతసూ.
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సముంగత  తలయగానే  వాళల్లికి  పద్రోణముం  లేచి
వచిచ్చేనటల్లియముంది. 

వముంటనే  ఇదద్దర  రవలేస  పలీసలను  వముంట
బెటష కొన,  వాళళ్ళీ  ససత  దగగ్గరికి
చరకనాల్నిర.  అముంతవరక  రవలేససేషషనుల
కరచ్చేన  అరవిముంద తో  సముంతోషముంగా
ఆడుకముంటసూ ఉనల్నిది ససత- 

అమాననానల్నిలల్ని చసూసిన ఆనముందముంతో ఆ పప
కొదిద్దసేపు  మసూరర్ఛపయముంది!  అది  చసూసి
అమాననానల్నిలు  చలా  కముంగార  పడాడ్డ ర!

కనీ, కొదిద్ద సేపటకి తరకనల్ని ససత 'అమాన!
నానాల్ని!  వడు అరవిముంద!'  అన మాటల్లి డటముం
మొదలటేషసరికి,  ఆనముందముంతో  పముంగి
పయార  వాళళ్ళీ.   ఏనాటక  మాటల్లి డద-

నుకనల్ని  పప  ఎలా  మాటల్లి డముంద  తలీక
ఆశచ్చేరయముంల మనకలు వేసర.

సేషషను  మాసషరగార  వాళళ్ళీక  అరవిముంద న
పరిచయముం  చసర:  "వడు  బలే
తలవవనవాడు  సర్-  వడ  వలల్లినే  మీ  పపన
మీక ఇముంత తసరగా అముందిముంచగలగాముం" అన,

వాడ గరిముంచి చపపర. 

ససత  వాళల్లి  అమాననానల్నిలక  కడా
అరవిముంద చలా నచచ్చేడు.  వాళళ్ళీ కొదిద్ద సేపు
ససతతో మాటల్లి డ, సేషషను మాసష ర గారితో
"ఇకత్కాడవసరిక  అభయముంతరముం  లేదముంటే,  మముం
అరవిముంద న  మాతో పట తసకళత మముండ-

మా  పిలల్లివాడుగా  పెముంచుకముంటముం.  చదువ
చపిపముంచి పఫ్రియజకడన చసత ముం!" అనాల్నిర.

ఊరి  వాళల్లిముంత  కలసి  మాటల్లి డుకొన,  ఆ
రోజు సయముంతఫ్రిమ అరవిముంద న ససత వాళల్లి
వముంట  పముంపర.  అటల్లి  అరవిముంద కి  మళళ్ళీ
పేఫ్రిమాభిమానాలు,  ఆపయయతలతో నముండన
కొతత  జీవితముం దొరికిముంది; ససతకి మముంచి అనల్ని
దొరికడు. 

తరాసత  కలముంల  అరవిముంద  బగా
చదువకొన గొపప డాకషరవ తన ఊరిక, పెముంచిన
తలల్లిదముండుఫ్రి లక  కడా  మముంచి  పేర
తచచ్చేడు! 

ససత  కడా  డాకషరవముంది-  'అనల్నిక  తగిన
చలల్లిలు' అనేవాళల్లి , వాళల్లిన చసూసినవాళల్లిముంత!
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మసముం దగదు
రచన:శ చతరయ, రిషీ వాయలీ ససూత్కాల, మదన పలల్లి, చితసూతర జిలాల్లి .

రాజు  చలా  బగా  చదివేవాడు.

అనల్నిటలనసూ  మముందుముండేవాడు.  చదువ
పూరిత  అయాయక  కొదిద్ద  నెలలల్లినే  తనక
ఉదయగముం కడా వచిచ్చేముంది. 

ఉదయగ రీతయ అతను మరో ఊరికి వళల్లి లర
ఉముంటముంది.  వాళల్లి నానల్ని సయముంతో రాజు ఆ
కొక్రోతత ఊళల్లి ఓ ఇలుల్లి  అదద్దక తసకనాల్నిడు. 

కొతతగా ఉదయగముం; వముంట అద ఇముంక పూరితగా
రాదు;  ఒముంటరిగా  ఉముండటముం  కడా  బగా
అలవాట లేదు. 

అయనా  ఉదయగముం  అముంటే  తపపదు  కద,

రాజు  తను  బడుగ  ఉముండే  ఇముంట  చుటష
పఫ్రికత్కాల  వాళల్లిన  పరిచయముం  చసకనాల్నిడు.

మముంచి  పిలల్లివాడు  కవటముంతో  అముందరసూ
అతనకి  బగానే  సహకరిముంచర.  రోజ
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ఉదయానేల్ని పనకి పయ,  రాతబ్ర బగా పద్రోదుద్ద
పయాక ఇముంటకొచచ్చేవాడు రాజు. 

రాజు బడుగ ఉముండే ఇముంటకి ఎదురగా
నవసిముంచవాడు,  సను.  ఇముంటల్లి  చరిన  కొదిద్ద
కలముంలనే  రాజుకి  సను  బగా
దగగ్గరయాయడు.   చలాకగా  తరగతసూ,

సేల్నిహపూరసకముంగా  ఉముంటసూ,  పనులనీల్ని
చకత్కాబరిచ  సనున  రాజు  చలా
ఇషషపడేవాడు; బగా నమనవాడు. 

రోజ  తన  ఇముంట  తళముం  చవిన  సనసూకి
ఇచిచ్చే  ఉదయగానకి  వళల్లివాడు  రాజు.

మధాయహల్ని  సమయముంల  అముంత  రాజు
ఇముంటల్లినే గడపేవాడు సను.

అటల్లి  మలల్లిగా  రోజులు  గడచయ.  రాజు
ఉదయగముంల  చరి  నెలరోజులు  పూరిత
అయాయయ; మొదట జీతముం చతకి వచిచ్చేముంది.

ఆ  సముందరగ్భూముంగా  చుటష  పఫ్రికత్కాల  వాళల్లికి
అముందరిక సీసటల్లి  పముంచడు రాజు. 

ఇముంట అదద్ద మొదలవనవి చలల్లిముంచక,  మిగిలన
జీతపు  డబబలల్ని  ఒక  ససూటకేసల
దచుకనాల్నిడు.  "ఈ  డబబలల్ని  ఊరికి
పముంపిసత ను,  మా  అమానవాళళ్ళీ  చలా
సముంతోషపడతర"  అన  కడా  చపపడు
సనుతో. 

ఆ తరాసత  రోజున ఎపపట  మాదిర  ఇముంట
తళముం  వదిలేముందుక  సను  దగగ్గరికి  వళత,
"నేను ఉముండటేల్లిదు-  అరజముంటగా పరగసూరికి
వళత నాల్నిను-  మధాయహల్నిముంకలాల్లి  వచచ్చేసత ను"

అనాల్నిడు సను. 

"నేను  వచచ్చేసరికి  ఎలాగసూ  సయముంతఫ్రిముం
అవతముందిగా,  ఇది నీ దగగ్గర  ఉముండనయయ"
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అన  తళముంచవి  సను  గదిలనే  గడకి
తగిలముంచి ఆఫీసక వళళ్ళీడు రాజు.

ఆ  రోజు  సయముంతఫ్రిముం  ఆఫీసనుముండ  తరిగి
వచచ్చే సరికి రాజు ఇముంటకి వేసిన తళముం విరిగి
పడ  ఉనల్నిది!  తలుపు  ఊరికే  గడయ  పెటష
ఉముంది. లపలకి వళల్లి చసూసేత తన  ససూటకేస
బబ్రదద్దలవ  ఉముంది.  దముంటల్లి డబబలు మాయముం!

ఆ  సమయానకి  సను  తన  ఇముంటల్లినే
ఉనాల్నిడు-  సముంగత చబిత  "అయయ,అలాగా!

రోజ  నేను  ఉముంటనాల్నిను  కద,

గమనముంచుకముంటనాల్నిను.  ఇవాళళ్ళీ  నేనసూ
లేను; అముందుకన ఇటల్లి  జరిగిముంది!" అనాల్నిడు
బధగా మొహముం పెటష.

తన ఇముంటల్లి దొముంగతనముం జరగటముం,  మొదట
జీతముం కసత  దొముంగపలవసటముం రాజుక చలా
బధ కలగిముంచిముంది.  "పలీస కముంపెల్లియముంట
ఇదద్ద ముం- నువస రా, కొముంచముం!" అనాల్నిడతను.

కనీ  ఎముందుకనో,  సను  ఉతరహముం
చసూపలేదు-  "అపుపడపుపడు  మన  ఊళల్లి
దొముంగతనాలు  జరగతసూనే  ఉనాల్నియ

రాజ,  చలా మముంది పలీస కముంపెల్లియముంట
ఇచచ్చేర  కడా.  కనీ  అసలు   దొముంగలు
ఎవరో  ఎవసరసూ  కనపెటషలేకపయార.

ఇపుపడ  ఏమీ  పఫ్రియజన ముం  ఉముండదు"

అనేసడు. 

పలీస కముంపెల్లియముంట ఇవసకముండానే మరో
నెల గడచిముంది.  రముండో నెల జీతముం వచిచ్చేముంది.

రాజు  ఆ  సముంగత  సనసూక  చపిప,  "రపు
నువస ఉముంటనాల్నివగా?  నా జీతముం మొతతముం
ఇముంటల్లినే ఉముంటముంది!" అనాల్నిడు.

"అయయ!  లేదే!  నేను  రపు  ఉదయానేల్ని
ఊరికి వళత నాల్నిను!" అనాల్నిడు సను. 

"మరటల్లి గ?  ఈ  డబబన  ఏముం  చయాయల
ఏమ!" అనాల్నిడు రాజు ఆముందళనగా.

"చసూదద్ద ముం..  రపు  మధయహల్నిముం  వరక
ఆగగలను నేను" అనాల్నిడు సమ.

"మరసట  రోజున  దొముంగ  తపపనసరిగా
వసత డు"  అన గటషగా అనపిముంచిముంది రాజుక.

దొముంగన  పటష కవటముం  గరిముంచి  కడా ఒక
ఆలచన  వచిచ్చేముంది.  ఇముంట  వనక  పఫ్రికత్కా
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తలుపులు  తసిపెటష డు.   మముందువవపు
నుముండ  రోజ  మాదిర  తళముం  వేసడు.

తళముం చవలల్ని సనుక ఇచచ్చేసడు. 

అటల్లి  కొముంచముం దసూరముం వళళ్ళీనటేల్లి వళళ్ళీ,
చటకత్కాన వనకిత్కా తరిగి వచచ్చేసడు.  వనక
తలుపు నుముండ ఇముంటల్లికి వచిచ్చే దకత్కానాల్నిడు.

కొముంచముం  సేపటకి  బయట  తలుపు  శబద్దముం
అయయముంది.  ఎవరో  తళముం  పగల

గొడుతనాల్నిర! లపల గదిల ససూట కేసక
దగగ్గరోల్లినే  ఓ  దుడుడ్డ  కరఫ్రిను  పటష కొన
తయారగా  నలుచ్చేనాల్నిడు  రాజు.  కొదిద్ద
సేపటకి  తళముం  పగిలముంది-  మలల్లిగా  తలుపు
తరచుకొన  ఇముంటల  అడుగ  పెటష డు-

సను!! 

అతనల్ని చసూసి రాజు నరా రముంతపయాడు.  ఆ
నమనక  దద్రోహానల్ని  తలచుకనల్నికొదద్ద  అతన
రకతముం  మరిగిముంది.  దొముంగవాడు ససూటకేసన
పగలగొటేషముందుక  కరోచ్చేగానే  దుడుడ్డ కరఫ్రితో
అతన  నెతతమీద  ఒకత్కాటచిచ్చేన  రాజు,  ఆ
వముంటనే  అతనల్ని  వనక  వవపు  నుముండ  గటషగా
పటేషసకొన  "దొముంగ!  దొముంగ!!"  అన
అరిచడు.  ఆ  అరపులక  చుటష పఫ్రికత్కాల
వాళల్లిముంత  వచచ్చేర.  అముందరసూ  కలసి
సనసూను పలీసలక అపపగిముంచర. 

ఎవరిక  చికత్కాకముండా  దొముంగతనాలు  చససూత
పతనల్ని  సనును  తలవిగా  పటషముంచిన
రాజును పలీసలు అభినముందిముంచర.
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కషష లల తగవ 
రచన: సమల శకముంత రడడ్డ, 9 వ తరగత, తజ విదయలయ, కదడ

హుజుర్ నగరోల్లి  ఆరవ తరగత చదువ-

తనాల్నిర  శకముంత,  నరముందర్.

వాళళ్ళీదద్దరసూ చలా మముంచి సేల్నిహితలు.

ఒకరి  కషష లు-సఖాలు  మరకర
పముంచుకనేవార.   పఫ్రిత  పననీ
నజయతగా చసేవాళల్లి .  

వాళళ్ళీదద్దరసూ  మముంచిగా ఉముండటముం  చసూసి
తరగతలన  మిగత  పిలల్లిలక  ఈరరర్త్యుగా
ఉముండేది.  దముంతో  వాళల్లి  మీద  ఉనల్నివ,

లేనవ కలపముంచి చపిప,  ఉపధాయయులక
వాళల్లిముంటే  చడు  అభిపద్రోయానల్ని
కలపముంచర.  అపపటనుముండీ   పఫ్రిత
ఉపధాయయుడ వాళళ్ళీనే  నముందిముంచడముం
మొదలుపెటష ర. అనల్నిముంట అనుమానముంచ సగార.

అటల్లి  ఎనల్ని  నముందలు  పడాడ్డ  'మన  మముంచికే'  అనుకనాల్నిర  వాళళ్ళీ.  ఏమాతఫ్రిముం
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బధపడలేదు. తోటవారి మీద ఏమాతఫ్రిముం కపముం పెముంచుకలేదు.

అముంతల  SA-1  పరీక్షలు  వచచ్చేయ.

శకముంత,  నరముందర్  ఇదద్దరసూ  గదిల
చరక  మసూలనా  కరచ్చేనాల్నిర.

ఎవసరినీ  ఏమీ  అడగకముండా
నజయతగా  పరీక్ష రాశార. 

వాళళ్ళీ రాసిన పేపరల్లిను వేర బడ టీచరల్లి
దిదద్ద ర.  తరాసత వారముంల మారత్కాలు
వళళ్ళీడముంచినపుపడు  చసూసేత,  కల్లి స

మొతతముం  మీద శకముంత క,  నరముందర్ క
వచిచ్చేననల్ని   మారత్కాలు  వేర  ఎవసరిక
రాలేదు!

అపుపడు  ఉపధాయయులక  నజముం
తలసిముంది.  అటపెవన వాళళ్ళీతో మముంచిగా
పఫ్రివరితముంచటముం మొదలు పెటష ర.  

కపనల్ని, ఆవేశానల్ని పనులు సధిముంచటముం
దసరా  వయకతముం  చయాల  తపప,
ఇతరలతో ఊరికే గొడవ పడ కదు!
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అతయశ
సేకరణ:యస్.రాజశసరి, 8 వతరగత, జిలాల్లి  పరిషత  హవ ససూత్కాల, పెదద్దపసపుల గాద్రోమముం.

మారప చరపలు: కొతతపలల్లి

అనగనగా ఒక ఊళల్లి సమయయ అనే రవత
ఉముండేవాడు.  అతన  భరయ  కముంతమన.
వాళల్లికొక చిటష కతర -పేర సమత.  ఒక
సముంవతరరముం  సమయయక  వయవసయముంల
చలా నషషముం  వచిచ్చేముంది.  పూట గడచముందుక
కడా డబబ లేదు.  పుల మీద పుటక్రోలాగా
అదే  సమయముంల  కముంతమన  ఆరోగయముం

పడవముంది.  ఆర  నెలలపట  మముంచముంల
ఉముండ ఆమ కనుల్ని మసూసిముంది.

సమయయ  హతశుడవనాడు.  అయత
తరవాత  సముంవతరరముం  బగా  వానలు
పడాడ్డ య; అముంత కలసి వచిచ్చేముంది. సమయయ
మళళ్ళీ మతబరి అయాయడు. సమత కసముం
మళళ్ళీ పెళళ్ళీ చసకొమనన చుటష లు పకత్కాలు
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అముందరసూ  పరార.  వాళల్లి  పర  పడలేక,

ఒకత్కాడే  సమతన  సకలేక,  ససూరమనన
రముండో పెళళ్ళీ చసకనాల్నిడు సమయయ.

ససూరమన  ఘటకరాలు.  వచీచ్చే  రాగానే
సమత  ఎలాముంటద  అముంచనా  వేసిముంది.

సమయయ  తతసనల్ని  అరరముం  చసకనల్నిది.

కఫ్రిమముంగా ఇముంట ఆజమాయషీన యావతసూత
తన చత కిఫ్రిముందికి  తచుచ్చేకొన,  సమయయను
తన గపెపటల్లి పెటష కనల్నిది.

అపపటవరక  తలల్లి  లేకనాల్ని  సఖముంగా
బబ్రతకిన  సమతకి  పెదద్ద  పెదద్ద  కషష లు
మొదలయాయయ.  సమతన ఎనోల్ని బధలు
పెటేషది  ససూరమన.  సమత  చత  వముంట
చయముంచది;  గినెల్నిలు  తోమిముంచది;  ఇలుల్లి
అలకిముంచది;  పశువల  పకన  శుభబ్రముం
చయముంచది-  ఒకత్కా  క్షణముం  కడా  తరికగా
ఉముండనచచ్చేది కదు.

ఒకరోజు  ససూరమన  గడకి  వళసూత,  వముంట
పనన  సమతకి  పురమాయముంచిముంది-

"ఇదిగ,  నేను  బయటకి  వళత నాల్నిను.

వచచ్చేసరికలాల్లి  వముంట తయార చసి ఉముంచు.

మముందే  చబతనాల్నిను-  భోజనానల్ని  వేర
ఎవరిక  దనముం  చయయక.  ఏ  మషషవాడక
వేసవముంటే  చబతను-  నా  సముంగత   నీక
తలుస  కద?!  జగఫ్రితత!"  అన  బెదిరిముంచి
చకత్కా పయముంది.

సరిగాగ్గ  సమత  వముంట  పూరతయయ
సమయానకి ఒక ససమీజీ వచచ్చేడు- "తలీల్లి
భికముం  దేహి!"  అముంటసూ.  "వదుద్ద -  వదుద్ద "
అనుకముంటసూనే   సమత  వళళ్ళీ  తలుపు
తసిముంది.  తలుపు  తసిముంది  కబటష  ఇక
ఆయనల్ని  లనకి  రమననల్నిది.  రమననల్నిది
కబటష,  'ఇక  భోజనముం  పెటషకపత  ఏముం
బవముంటముంది?'   అన  భోజనముం  పెటషముంది.

ససమీజీ చకత్కాగా భోజనముం చసి,  సమతన
దవిముంచి వళళ్ళీపయాడు. 

ఆయన  అట  వళళ్ళీడో  లేద,  ఇట
ససూరమన  ఊడ  పడముంది.  సమత  ఇముంక
తరకకనే  భోజనముం  వడడ్డముంచమన  చపిప
కరచ్చేనల్నిది.  చసూసేత  గినెల్నిల  అనల్నిముం  సగమ
ఉముంది!  "నేను  నీతో  చపపనుగా,  ఎవరిక
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అనల్నిముం  పెటషదద్దన?  ఇదేమవనా  మీ  తతల
సమన అనుకనాల్నివా?!  ననుల్ని  భరిముంచడముం
నా  వలల్లి  కదు.  ఇముంటల్లినుముండ  వళళ్ళీప!

అముంత!" అన కొటష, గెముంటేసిముంది సమతన.

ఏడుససూత  కనబడడ్డ  దరినలాల్లి  పటష కొన
పయముంది  సమత.  అటల్లి  పతసూ  ఉముంటే
సయముంతఫ్రిముం  అయయసరికి  ఆ  పపక   పెదద్ద
మరిఫ్రిచటష  ఎదురయముంది.  చటష  చుటసూషత
మరిఫ్రి  పళళ్ళీ  పడ  ఉనాల్నియ.  ఆ పప కొదిద్ద
సేపు  వాటన  ఏరకొన  తనల్నిది.  కొనల్నిటన
మసూట కటష కనల్నిది.  

అముంతలనే ఉరమలు,  మరపులతో వరరముం
కడా  మొదలవముంది.  దముంతో   ఆ  పప
గబగబ చటష  కిఫ్రిముందికి  చరి  వణుకత్కాముంటసూ
నలబడడ్డది. మలల్లిగా చీకట పడసగిముంది; వరరముం
ఆగేటల్లి  లేదు.  చటష క అటవవపుగా ఓ తొరఫ్రి
ఉముంది. సమత జగఫ్రితతగా ఆ తొరఫ్రిలకి దసూరి,

మడుచుకొన కరచ్చేనల్నిది. మలల్లిగా నదబ్రలకి
జరకనల్నిది.

అరరరాతబ్ర అవతముండగా ఇదద్దర రాక్షసలు ఆ

చటష  మీదికి వచిచ్చే వాలార. వాళళ్ళీ బరవక
చటషముంత అదిరినటట ల్లిముంది. సమత చటకత్కాన
లేచి కరచ్చేనల్నిది. 

వాళల్లిల ఒకడు అనాల్నిడు "ఆకలగా ఉముందిరా.

తనేముందుక  ఏమవనా  దొరికిత  బగముండు"

అన. 

"ఈ  మధయ  మనకి  సరవన  ఆహారమ
దొరకటేల్లిదు.  ఇపుపడు  ఎవరవనా  ఇట  వసేత
బగముండు.  కడుపునముండా  తనచుచ్చే"
అనాల్నిడు రముండోవాడు.  

సమత  చటకత్కాన  తొరఫ్రిలముంచి  బయటకి
వచిచ్చే,  తన చతలన మరిఫ్రి  కయల మసూట
వాళళ్ళీకేసి  చచిముంది-  "ఇదిగ,  ఇవి  తనముండ,

బనే ఉనాల్నియ. నేను తనాల్నిను సయముంతఫ్రిముం"

అనల్నిది అమాయకముంగా.

ఒక రాక్షసడు చటకత్కాన ఆ పప మీదికి
దసూకబోయాడు.  అయత  రముండోవాడు
వాడన వారిముంచడు.  సమత మముంచితనముం,

అమాయకతసముం  రముండ  వాడన
కదిలముంచయ. "ఏవ,  ఇటవస పప!"  అన,
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వాడు  రముండు  మరిఫ్రి  పళళ్ళీ  నోటల్లి
వేసకనాల్నిడు.  "అదుగ్భూతముం!  భలే
ఉనాల్నియ!" అనాల్నిడు నవసతసూ.

"నేను  చపపలేద,  ఇవిగ,  నువస  కడా
తను.  ఊరికే  ఆకలతో  ఉముండకడదు"

అముంటసూ మసూటన రముండోవాడకి అముందిముంచిముంది
సమత.  "కవాలముంటే  నేను  ఇముంకొనల్ని
మరిఫ్రిపముండుల్లి  ఏరి  పెడతను"  అన  కడా
చపిపముంది.

సమత  మముంచితనానకి  రాక్షసలదద్దరసూ
మవమరచిపయార.  వాళళ్ళీదద్దరసూ
సముంధాయసమయముం  వరక  ఆ  పపతో
మచచ్చేటల్లి  పెటష కొన,  వాళల్లి  ఇముంట
సముంగతలనీల్ని  అడగి  తలుసకనాల్నిర.

తలవారతముండగా ఇక ఆ పపను ఇముంటకి
వళల్లిమన,  అకత్కాడునల్ని ఇసకను ఓ నాలుగ
గాల్లి సలముంత  మసూట  కటష  ఇససూత  "ఇదిగ
పప!  ఇది తసకళళ్ళీ మీ చినల్నిమనకి ఇవస.
బముంగారమన  చపుప.  ననుల్ని  బగా
చసూసకవాలన కడా మా మాటగా చపుప.
సరనా?!" అన మదుద్ద చసి, పముంపర.

ఇముంటకి వళల్లిగానే ససూరమన "ఎకత్కాడ చచచ్చేవే,

రాతఫ్రిముంత?!  నువస లేకపత గినెల్నిలు ఎవర
కడుగతర?" అన తటల్లి  లముంకిముంచుకనల్నిది.

"మరిఫ్రి  చటష  దగగ్గరికి.  ఇదిగ  ఈ  ఇసక
మసూటన నీక ఇమననాల్నిర.  బముంగారమట.

ననుల్ని బగా చసూసకవాలన వాళల్లి మాటగా
చపపమనాల్నిర"  అముంటసూ  తన  చతలన
మసూటన ససూరమనకి అముందిముంచిముంది సమత.

"ఎవర వాళళ్ళీ?!"  అముంటసూ మసూట విపిపన
ససూరమన  ఆశచ్చేరయముంతో  నోర  తరిచిముంది.

మసూట నముండుగా బముంగార ఇసక! ధగధగా
మరసత నల్నిది.

"ఎకత్కాడదే,  ఇది?"  అన అడగి  సముంగతముంత
తలుసకనల్నిది  ససూరమన.  "అకత్కాడ
ఇసకముంత  బముంగారమనట!"  అనుకనల్నిది
తపిపసేత,  రాక్షసల  గరిముంచి  సమత
చపిపముందేద ఆమ తలక ఎకత్కాలేదు. "పిచిచ్చేది,

ఎవరినో  చసూసి  'రాక్షసలు'  అనుకనల్నిది.

రాక్షసలముందుకముంటర,  ఈ  రోజులల్లి?!"

అనుకనల్నిది. 



కొతతపలల్లి                                            35                                      ఫిబబ్రవరి 2017

సమతకి రాతబ్ర మిగిలన అనల్నిమసూ, కరలసూ
పెటష,  "అకత్కాడకి వళళ్ళీముందుక దరదే?"  అన
అడగి  కనుకత్కానల్నిది.  వముంటనే  ఓ  ఎదుద్ద ల
బముండ  కటష కొన,  కవలసిననల్ని  సముంచులు,

పర గటద్రో తసకొన  "పిచిచ్చేది-  ఇది వళతనే
ఇముంత  బముంగారముం   వచిచ్చేముందే,  నేను  వళత
చలా   బముంగారముం  తచుచ్చేకొవచుచ్చే!"  అన
దురాశ కొదద్ద బయలుదేరి పయముంది. 

సయముంతఫ్రిముం కలాల్లి  మరిఫ్రి చటష  దగగ్గరికి
చరకొన,  చటష  తొరఫ్రిల దకత్కాముంది.  చీకట
పడాడ్డ క  రాక్షసలు  వచిచ్చే,  చటష  మీదే
పడుకొన  నదబ్ర  పయార.  వాళళ్ళీ
నదబ్రపవట ముం చసూసి నవసకముంటసూ బయటకి

వచిచ్చేముంది  ససూరమన.  చసూసేత  అకత్కాడ
ఇసకముంత బముంగార రముంగల మరసతముంది!

ససూరమన  "ఓహ!  నాక మముందే తలుస
ఈ  సముంగత.  వళల్లిదేమనల్నిది?!"  అన  తను
తచుచ్చేకనల్ని  సముంచులల్లికి  ఆతఫ్రిముంగా  ఇసకన
నముంపుకవటముం మొదలటషముంది. 

అయత ఇసకల దుమన ఉముంటముంది కద,

అది  కొముంచముం  మకత్కాలల్లికి  పయసరికి
ససూరమన  ఇముంక  ఆపుకలేక  గటషగా  ఒకత్కా
తమన తమినముంది. 

ఆ  శబద్ద నకి  ఉలకిత్కాపడ  లేచిన  రాక్షసలు
"ఆహా!  ససూరమాన!  నువససత వన  మాక
మముందే  తలుస.  నువస  లేకపతనే  గద,

మా సమత పప బగముండేది!  ఇదముంత నీ
వలల్లినే!"  అన చటకత్కాన  ససూరమన  మీదికి
దసూకి,  గటకత్కామనపిముంచి,  సముంతోషముంగా
ఎగిరిపయార.

సమత కషష లు తరాయ. వాళల్లి నానల్ని మళళ్ళీ
మామసూలు  మనషయాయడు.  వాళల్లి  ఇముంటల్లి
మళళ్ళీ  ఓ సరి సముంతోషపు పూలు పూశాయ.
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అపరరముం
రచన: డ కరణ, ఆరవ తరగత, పద్రోథమికనల్నిత పఠశాల, కముంకణాల పలల్లి.

రవి,  అముంజి  ఇదద్దరసూ  మముంచి  సేల్నిహితలు.

ఎదురదుర  ఇళళ్ళీలనే  ఉముండేవాళళ్ళీ.  కలసి
అడుకనేవాళళ్ళీ;  కలసి  తనేవాళళ్ళీ;  కలసి
బడకి  వళల్లిడముం,  కలసి  హముంవర్త్కా
చసకవటముం-  ఇటల్లి  అనల్నిముంట  కలసి
ఉముండేవాళళ్ళీ.  వాళల్లి  ఇళల్లి  వేర;  శరీరాలు
వేర;  కనీ  'మనసలు  ఒకటే'  అనల్నిటల్లి

ఉముండేవాళళ్ళీ.

ఇలాముంట  వళళ్ళీ  సేల్నిహానల్ని  చసూసి  కకృషషక
అససూయగా  ఉముండేది.  కకృషష  వాళళ్ళీ  వళల్లి
బజరలనే,  అట పఫ్రికత్కా ఇముంటల్లి ఉముంటర.

వళల్లి  మగగ్గరసూ  ఒకే  తరగతల
చదువతనాల్నిర:  రవి,  అముంజీ-  కకృషష.
వళళ్ళీదద్దరసూ కకృషషతో బగానే మాటల్లి డుతర,



కొతతపలల్లి                                            37                                      ఫిబబ్రవరి 2017

కనీ కకృషష మటక వళళ్ళీతోటే కదు, అసలు
ఎవసరితోనసూ  సరిగాగ్గ  కలవడు.  వళల్లిను
చసూసినపుపడలాల్లి  "అబబ  అబబ!  ఏమి
రాసకొన,  పూసకముంటనాల్నిరో!"  అన
మనసల కళల్లి కనేవాడు కకృషష. "ఎలాగెవనా
సర,  వళళ్ళీదద్దరినీ  విడదయాల!"  అన
ఎపుపడ అలచిససూత ఉముండేవాడు.

అముందుకే వాళల్లి  ఎవర పలకరిముంచినా
కసరకముంటసూ  ఉముండేవాడు.  అయత,

ఒకసరి  ఏమవముందముంటే,  బడకి  వచచ్చేటపుపడు
కకృషష  పెనుల్ని  మరిచ్చేపయ వచచ్చేడు.  వాడు
ఇపుపడు  నోటర  రాసకవాలముంటే  పెనుల్ని
లేదు.  ఎపుపడ కసరకనే కకృషషను చసూసి
బళల్లి  ఎవరసూ ఏమీ ఇచచ్చేవార కదు.  మరి

వడు  కడా  అముంత;  ఎవరినీ  ఏమీ
అడగేవాడు కడా కదు!  రవి,  అముంజిలను
అడగిత  ఇసత ర  గానీ,  'వాళళ్ళీన  అడగిత
ఎలా?'  అన  అడగడు.  లకత్కాల  సర  వసేత
కొడతడేమనన భయముం.  బధ.  'సర్  వసేత
తటల్లి  తపపవ..  ఏమముంటడో,  ఏమ?!'  అనే
భయముం వాడ మొహముంల కనబడుతనల్నిది.

ఈ విషయముం రవి గమనముంచడు: "అయయ!
వడేద  టనరన ల  ఉనల్నిటల్లి నాల్నిడే!"  అన,

"కకృషష!  ఏముంటద్రో?  అలా  ఉనాల్నివ?

ఏమయయముంది?" అన పేఫ్రిమగా అడగాడు. 

"ఏముం  లేదులే.  అయనా నీకముందుకే?!"  అన
కసరకనాల్నిడు కకృషష. 

వాడ సముంగత తలసిన రవి, వాడ పఫ్రికత్కావాళల్లిను
అడగి విషయముం తలుసకనాల్నిడు. తన దగగ్గర
ఉనల్ని  రముండు  పెనుల్నిలల  ఒక  దనల్ని  తసి
కకృషషక  ఇవసబోయాడు  చిరనవసతో.

అభిమానముంతో కకృషషమఖముం ఎరఫ్రిబడముంది. "నీ
సయముం  నాకేమీ  అవసరముం  లేదు"  అన
చపపబోయాడు.  అయత అముంతలనే లకత్కాల
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సర  అపుపడే  కల్లి సలకి  వససూత
కనపిముంచడు.  తపపనసరి  పరిసిరత..  తను
అట  పెనుల్ని  తసకనాల్నిడు;  ఇట  సర
లపలకి అడుగ పెటష డు.

ఆ  తరవాత  బడ  వదిలేముంతవరక  కకృషష
మనసల  ఆలచనలు  రగాయ.  'నేను
వళల్లిను శతఫ్రి వలాల్లి గా చసూసినా, వళళ్ళీ మాతఫ్రిముం
ననుల్ని  సేల్నిహితడ లాగే చసూసత నాల్నిర'  అన
కకృషషక  అరరమయయముంది.  'వళళ్ళీ  నాపటల్లి
మముంచితనానేల్ని  పఫ్రికటసత నాల్నిర..కనీ  తనేముం
చసత నాల్నిడు?  తన  పఫ్రివరతనతో  వళళ్ళీను
పఫ్రితసరీ చినల్నిబచుచ్చేతనాల్నిడు!"

తలయకముండానే  అతన  కళల్లిల  నీళల్లి
తరిగాయ.  ఆ  రోజముంత  బడల  కసత
మభవముంగానే ఉనాల్నిడు కకృషష. 

సయముంతఫ్రిముం  ఇముంటకి  వళళ్ళీక,  రవి-అముంజిలు
కలసి  హముంవర్త్కా  చసకముంటముంటే,  దగగ్గరికి

వళల్లి డు.  "సరీ,  రవ!  నేను మీతోట చలా
కఠినముంగా  మాటల్లి డుతసూ  వచచ్చేను.  ననుల్ని
క్షమిముంచు" అనాల్నిడు. 

అతనలన మారపను అరరముం చసకనల్ని
అముంజి,  రవి  ఇదద్దరసూ  కకృషషను  సమాధాన
పరచర.  "ఏమనల్నిదిరా,  సేల్నిహితల మధయ
క్షమాపణలేవ అకత్కారల్లిదు.  కలసి సముంతోషముంగా
ఉముందముం,  ఒకరికొకరముం  సయముం
చసకముందముం"  అన  చపపర.  ఆ  తరాసత
ఇక  మగగ్గరసూ  మముంచి  సేల్నిహితలు
అయాయర!

ససూత్కా స్క్రూ లసూజు!

టీచర : ఏముంటద్రో, నీ తలక ఆ గాట?!

రామ (ఏముం చసత నాల్నివ? అన తపుపగా వినబడ..) : ససూత్కా స్క్రూ టవట చసత నాల్నిను టీచర్!

-హేమవరిరణి, ఐద తరగత, వికస విదయ వనముం
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రముంటక చడడ్డ రవడ
రచన: డ. ఫణముందబ్ర, ఐదవ తరగత, పద్రోథమికనల్నిత పఠశాల, కముంకణాల పలల్లి.

అనగనగా ఒక అడవిల ఒక సిముంహముం.  దనకి ఒకసరి
చలా ఆకల వేసిముంది. ఎపుపడ దన వముంట తోడుగా
ఉముండ,  ఎపుపడు ఏముం చయాల చపేప మముంతబ్ర-  నకత్కా,

ఆ రోజున ఇముంక రాలేదు.

'ఈ  మముంతబ్రకి  ఏమయముంద!  ఈరోజు  ఇముంక
రాలేదు?!'  అనుకముంటసూ  చలాసేపు  ఎదుర
చసూసిముందది. చివరికి "అయయ బబోయ! నాక అకల
దముంచసతముంది-  ఇముంక  లాభముం  లేదు.  నేనే  ఏమవనా  ఆహారముం  వతకత్కావాల!"  అనుకముంటసూ
గహలముంచి బయటకి వచిచ్చేముంది. 

ఆహారముం  కసమన  అటసూ-ఇట  చసూసిముంది.

అదకృషషముం!  దగగ్గరలనే  కముందేలు  ఒకట
కనబడముంది.

'హమనయయ  కషషపడకముండానే  దొరికిముందిరా
కముందేలు!  దనల్ని  చముంపి  నా  ఆకల
తరచ్చేకముంటను"  అన  రముండడుగలు

మముందుక వేసిముంది సిముంహముం. 
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కనీ,  అముంతలనే  దనక   అనుమానముం  వచిచ్చేముంది-'ఈ  కముందేలు  నా  ఆకలకి  ఏముం
సరిపతముందబబ?! ఇముంత చినల్ని పద్రోణిన చముంపిత నా లాముంట రాజుక మరాయద ఏమముంటముంది?

మరి దనన చముంపనా, వదద్ద ?!" అన. 

అటల్లి  అది ఆ ఆలచనల ఉముండగానే,  మరి
కొముంచముం దసూరముంల ఓ చటష  కిఫ్రిముంద కనపడముంది
ఒక  జిముంక.  'ఆఊ!..అదిగ..అకత్కాడ  ఉముంది!

జిముంక!  నాలాముంట  దనకి  అద,  ఆహారముం
అముంటే..!"అనుకముంది సిముంహముం. 

ఆ  ఆనముందముంల  దనల్ని  పటష కముందమన
గబగబ దన వవపుక పరగెతతముంది.  సిముంహముం కదలకను చసూడగానే పద్రోణాలు అరచతపటష కొన
చముంగన పదలు దటేటల్లి  దసూకి, మరపులాగా మాయమవముంది జిముంక!

సిముంహానకి బదిర్ధ వచిచ్చేముంది. "ఓసి!  ఎముంత చలాకగా తపిపముంచుకనాల్నివే?!  మళళ్ళీ చబతను నీ
సముంగత! హుముంఊ.. ఆకల మాతఫ్రిముం దముంచససూతనల్నిది! దసూరముం పయ ఓపిక లేదు! సరలే కనయయ..
మముంతబ్ర వచచ్చే దక కముందేలుతోటే సరి పెటష కముంటను!" అనుకనల్నిది.  

తరా చసూసేత అకత్కాడ ఆ కముందేలు కడా లేదు!!

బిచచ్చేగాడు: అమాన భిక్ష!

ఇలాల్లి లు: పనల ఉనాల్నిను- అలా గడప దగగ్గర 
పెటష వళల్లి  నాయనా!!

రవి: ఏమయాయ! సినమా హాలల్లి పగ తద్రోగకడదన తలీద?

వముంగళపప: క్షమిముంచల సర్, నేను పగ తద్రోగటముం లేదు- వదులుతనాల్నిను.

సబబయయ:ఈ బసర ఎకత్కాడకత్కాడ ఆగతముంది?

వముంగళ: బబ్రక వేసిన చోటలాల్లి .
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బొమనలు-పదలు  3
రముండో  తరగత పిలల్లిలక పఫ్రితయక ముం  :  ఇకత్కాడ పది బొమనలునెవన.  ఒకత్కా బొమననుముండీ  రముండు-లేక-

మసూడు అక్షరాల పదలు తయారవతయ- చసూడముండ. విముంత ఏముంటముంటే ఆ పది పదలసూ 'ఇ ' తోటే
మొదలౌతనెవన!  బొమనలల్ని చసూసి పదలు కనుకత్కాముండ మరి !  
నరసహణ : శమత ఆదసూరి హవ మావత, అమరిక సముంయుకత రాషష స్క్రూ లు

 

2

3

1

6

"బొమనలు-పదలు 1 నుముండ బొమనలు-పదలు 6" వరక వచిచ్చేన 
పదలనీల్ని దచి పెటష కముండ. చివరికి, అనల్నిటనీ ఓ పసష  కరడ్డ  మీద 
రాసి పముంపల మాక! అటల్లి  అనీల్ని సరిగా రాసి పముంపిన రముండో 
తరగత పిలల్లిలల్లి లాటరీ దసరా  ఎముంపికవన ఇదద్దరికి - ఒకొత్కాకత్కారిక  
500 రసూ. బహుమత ఇవసబడుతముంది ! 

4

5

7
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బొమనక కథ రాయముండ
ఈ బొమనన చసూడముండ.   కొముండ గహ మముందు గరాద్రోలకిత్కాన  మనుషులు.   గహమముందు నలబడ
మముంతద్రోలు చదువతనల్ని మనష.  చటష  మీదినుముండ రహసయముంగా చసూసత నల్నివాడొకడు.. చసూసత ముంటే ఇదేద
ఆలీబబ కథలాగా లేదసూ?!   అయత దనకి సరిపయటల్లి  మీరదవనా కొతత  కథ రాసి పముంపగలరమ
చసూడముండ.   బగనల్ని కథన కొతతపలల్లిల  పఫ్రిచురిసత ముం!

కొతతపలల్లి పఫ్రిచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీస దగగ్గర, చనేల్నికొతతపలల్లి (గాద్రోమముం&మముండలముం), 

అనముంతపురమ జిలాల్లి , ఆముంధబ్రపఫ్రిదేశ-515101. ఫోన: 7702877670

రామ: ఏముంటద్రో, ఆ అకత్కా ననుల్ని అటల్లి  కొటషముంది?!

సమ: ఏమరా! నేను ఆ అకత్కా కలు తొకిత్కా 'సరీ' కి బదులు 'నెవర్ మవముండ' అనాల్ని- అముంత!

-హేమవరిరణి, ఐద తరగత, వికస విదయ వనముం
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నజయత
సేకరణ: పి. అనత, తమన చటల్లి పలల్లి, అముంగళళ్ళీ పసష , మదనపలల్లి, చితసూతర జిలాల్లి .

చలా ఏళల్లి కిఫ్రితముం-  కలయుగముం పద్రోరముంభముంల,

ఒకనొక గాద్రోమముంల ఒక రవత ఉముండేవాడు.

అతను  చలా  నజయత  పరడు.  మలల్లి
మలల్లిగా  డబబను  కడబెటష,  చివరికి  ఒక

భసూససమినుముండ  కొముంత  భసూమిన
కొనుకత్కానాల్నిడు.  భసూమి  పూజ  చసక,

భరయ-కతర  సయముంచసత ముండగా,  తను
కొతతగా కొనుకత్కానల్ని ఆ భసూమిన దునల్నిటముం
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మొదలు పెటష డు.  

అకసనతత గా  'ఖణల'మన  శబద్దముం  వచిచ్చేముంది.

నాగల దేనక తటష కొన ఆగిపయముంది. 'ఏద
బముండ అయ ఉముంటముంది'  అనుకనల్ని  రవత,

నాగలన తపిపముంచి,  అకత్కాడ తఫ్రివాసడు.  అతన
కమారత  అకత్కాడ  మనుల్నిన  తొలగిముంచి
చసూసిముంది-  ధగ  ధగా  మరిసే  బముంగార
నాణాలతో  నముండన  రాగి  బిముంద  ఒకట
కనపిముంచిముందకత్కాడ!

దనల్ని  చసూసి  రవత,  అతన  భరయ-బిడడ్డ
మగగ్గరసూ  నశచ్చేషుష లవపయార.   ఈ
రోజులల్లినెవత 'భసూమిల దొరికే పఫ్రిత నక్షేపమసూ
పఫ్రిభుతసనకే  చముందుతముంది'  అన  చటష లు
ఉనాల్నియ.  కనీ  ఆరోజులల్లి  అలాముంటవేమీ
లేవ.  రవత  చపుపడు  చయకముండా  దనల్ని
మొతత నీల్ని   కవవశముం  చసకముంటే  ఎవసరసూ
అడగే వాళళ్ళీ లేర! 

కనీ  నజయతగల  ఆ  రవత  బముంగారానల్ని
సముంతముం  చసకనేముందుక  ఇషషపడలేదు.

"మనముం భసూససమి దగగ్గర  కొనల్నిది భసూమిన

మాతఫ్రిమ;  లపల  దొరికిన  సముంపదన  కదు
కద!  మనకి  దొరికిన  ఈ  లముంకబిముంద
భసూససమిదే అయ ఉముండాల" అనాల్నిడు.

"అవను.  మనది  కన  సతత న  మనముం
తసకకడదు.  ఈ బిముందను నా తలపెవకి
ఎతత -  తసకళళ్ళీ భసూససమికి ఇచిచ్చే వదద్ద ముం"

అనల్నిది రవత భరయ.

సరనన రవత బిముందను ఎతత తముండగా రవత
కమారత  అనల్నిది-  "నానల్ని  గారసూ!  రాగి
బిముందను నేను మొదట చసూశాను. కనుక ఆ
బిముందను నేను ఎతత కముంటను" అన. 

"నువస చినల్ని దనవి కద తలీల్లి,  ఇటవముంట
బరవ  పన  నీక  ఎముందుక?"  అనాల్నిడు
తముండబ్ర. 

"నానల్ని గారసూ! నేను పలు, పెరగ, మీగడ,

నెయయ సమకృదిర్ధగా తనల్నిదనల్ని.  కనుక నాక
చలా బలముం ఉముంది"  అన రవత కమారత  ఆ
బిముందను ఎతత తన తలపెవన పెటష కనల్నిది. 

అటల్లి  వాళల్లి  మగగ్గరసూ భసూససమి ఇముంటకి
వళల్లి ర. 
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రాగి  బిముందను  మసకొన  వసత నల్ని  రవత
కమారతను  చసూసి  భసూససమి  అడగాడు-

"ఏమి జరిగిముంది తలీల్లి?!" అన. 

రవత  భసూససమికి  సముంగతముంత  చపిప,
"భసూమిన  తఫ్రివిసముంది  నేను,  నాక  సయముం
చసిముంది  నా  భరయ,  బిముందన  మొదట
చసూసిముంది  నా  కమారత.  మగగ్గరముం  కలసి,

సమనతముంగా  నీ  సతత ను  నీక  తచిచ్చే
ఇసత నాల్నిముం. సీసకరిముంచు" అనాల్నిడు. 

భసూససమి  ఆలచనల  పడాడ్డ డు.  "అటల్లి
కదరదు  గద;  నేను  భసూమిన  నీక
అమనసను.  ఇక  దనతో  నాక  ఏలాముంట
సముంబముంధమసూ  ఉముండదు.  ఆ  భసూమికి
యజమానవి  నువేస.  ఆ  భసూమిల
లభిముంచినది ఏదవనా నీకే సముంతముం అవతముంది.

ఈ  బిముందను  నువస  నాక  ఇవాసలరన
అవసరముం  ఏమాతఫ్రిముం  లేదు.  అది  పూరితగా
నీదే" అనాల్నిడు. 

రవత దనకి  అభయముంతరముం  చపపడు:  "నేను
భసూమిన మాతఫ్రిమ కద, కొనల్నిది?! భసూమిల

లభిముంచిన లముంకబిముందను తసకనే అధికరముం
నాక  ఎలా  వసత ముంది?  ఈ  బిముంద  మీకే
చముందల" అనాల్నిడు. వివాదముం పెదద్దదవముంది.

అకత్కాడ చరినవాళళ్ళీ ఎవసరసూ ఈ సమసయను
పరిషత్కారిముంచలేకపయార. దముంతో అముందరసూ
కలసి పఫ్రిభువవన ధరనరాజు వదద్దక వళళ్ళీర. 

రవత నజయతన, భసూససమి ధరన నరతనీ
మచుచ్చేకనాల్నిడు ధరనరాజు.  "నా రాజయముంల



కొతతపలల్లి                                            46                                      ఫిబబ్రవరి 2017

మీలాముంట  వాళళ్ళీ  ఉముండడముం  నాక
గరసకరణముం.  అయత  ఈ  సమసయ  చలా
జటలమవనది.  ఏ  విధముంగా  పరిషత్కారిముంచినా
ససూక్ష్మమవన ధరాననకి నషషముం వాటలేల్లి అవకశముం
ఉనల్నిది.  అముందువలల్లి,  మరి-  ఇర  పకల
వాళసూళ్ళీ నా తరపక కటష బడ ఉముంటమన
మాట  ఇసేత,  అపుపడు  నా  అభిపద్రోయానల్ని
వలువరిసత ను"అనాల్నిడు. 

రముండు కటముంబల వాళసూళ్ళీ,  "మీర ఎటల్లి

చబిత అటల్లి  చసత ముం" అనాల్నిర.

"సర!  అయత  నా  తరప  వినముండ.  రవత
కమారతను  భసూససమి  కమారడు
వివాహమాడాల.  బముంగార  నాణాలతో
నముండఉనల్ని  ఈ  రాగి  బిముంద,  మీ  వివాహ
సముందరగ్భూముంగా  మీ  తలల్లిదముండుఫ్రి లు  మీకిసత నల్ని
బహుమత అవతముంది" అనాల్నిడు ధరనరాజు.

రాజుగారి  తరపక  అముందరసూ
సముంతోషముంచర. 

ససగతముం!

కొతతపలల్లిల  పిలల్లిల రచనలక పద్రోధానయత ఉముంటముంది. ఈ పుసతకముంల దదపు సగముం కథలు పిలల్లిలు 
రాసినవి; మిగిలనవి పిలల్లిలకసముం పెదద్దలు రాసినవి. బొమనలు వేసిన  వాళళ్ళీ   మటక    యువకలు. 

పిలల్లిలను కలవటముం, వాళల్లితో తలుగల కథలు  రాయముంచటముం, బొమనలు వేయముంచటముం, వాళళ్ళీ  
పముంపిన కథలల్ని,  బొమనలల్ని  సరిదిదిద్ద  మిగత పిలల్లిలముందరిక  నచచ్చేటల్లి   పుసతకలుగా తయార 
చయటముం, దనకసముం ఓపెన  సరర  ఉపకరణాలను వాడటముం, కథలల్ని అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువకనేటల్లి   ఇముంటరల్నిట ల  పెటషటముంతోపట,  కొనల్ని  పఫ్రితలుగా అచుచ్చే వేయటముం మాక ఇషషముం. 

అముందరి  మలసూ  కరి  చసే   ఈ పనల  మీరసూ పలుపముంచుకముండ.  మీక తలసిన పిలల్లిలముందరిక  
కొతతపలల్లిన పరిచయముం చయముండ. శకిత ఉనల్ని పిలల్లిలచత, లవబబ్రరీల చత చముందలు కటషముంచముండ. మీర 
చదివిన బడులక కొతతపలల్లి సటల్లిను బహూకరిముంచముండ.  మీర పనచసే సముంసరల దసరా కొతతపలల్లిన 
పదిమముందికి పరిచయముం చయముండ.   పిలల్లిల  కథల పఫ్రిపముంచనకి   ససగతముం !
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పదపూజ
రామాయణ కవాయనల్ని వాలీనకి మహరిర వాద్రోశాడు-  తలుస కద?  వాలీనకి రామాయణానల్ని అనుసరిససూత,
అనేకమముంది కవలు గొపప కవాయలను రచిముంచర.  అలా రాయబడన కవాయలల్లి  'ఆధాయతనరామాయణముం'

ఒకట. అముందులన చమతత్కారముం యది            … రచన, నరసహణ: ఇ యన వి రవి, అనముంతపురముం.

అయధయక  యువరాజు  రామడు,

'సకతత  విషుషవ  అవతరమ'  అన
చపుపకనేవాళళ్ళీ.  

ఇముంక  పిలల్లివాడుగా  ఉముండగానే  ఆయన

తటకి  అముంతట  గొపప  రాక్షసిన  హతముం
చసడు.  విశాసమితఫ్రి డ  యాగానల్ని
అడుడ్డ కముంటనల్ని  సబహుడన  చముంపేసడు;

మారీచుడన  ఏడు  సమదద్రోల  అవతలకి

 శల్లిక చమతత్కారముం-3
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విసిరసడు.  

అటల్లి  ఆయన విశాసమితఫ్రి డ వముంట నడుససూత
పతముంటే,  గౌతమఋష  ఆశఫ్రిమముం  దగగ్గర
ఆయన పదముం సకిన ఓ  బముండరాయ కసత
చకత్కాన యువతగా మారిపయముంది! 

ఆమ అహలయ- ససయానా గౌతమఋష
భరయ;  అయత  శాపముం  కరణముంగా  చలా
కలముంగా  ఆమ  అలా  రాయలా  పడ
ఉముండముంది;  గౌతమడు కడా ఆ ఆశఫ్రిమానల్ని

విడచి పెటేషసి మరో చోటక వళళ్ళీపయాడు.

ఇముంత  కలానకి,  రామడ  పదముం  సకటముం
వలల్లి  ఆమ  శాపముం  తరిముంది.  రామడకి
ధనయవాదలు  చపుపకొన,  తరిగి  గౌతమడ
దగగ్గరికి వళళ్ళీపయముంది ఆమ.

ఈ ఉదముంతముం ఆ నోట ఈ నోట చుటష
పఫ్రికత్కాల  అముందరిక  పకిముంది.  శరామ పదపు
గొపపతనముం  గరిముంచి  పఫ్రిజలముంత  కథలు
కథలుగా చపుపకసగార.

ఆ  తరాసత  కొనేల్నిళల్లిక  రామడు,  సీత,

లక్ష్మణుడు వనవాసనకి  పతసూ గముంగానది
ఒడుడ్డ క చరకనాల్నిర. 

అకత్కాడకి దగగ్గరోల్లి 'శకృముంగిబరపురముం' అనే ఊర
ఉముంది. 'గహుడు'  అనే యువకడు ఒకడు
అకత్కాడ  గముంగమీద  పడవ  నడుపుకముంటసూ
ఉనాల్నిడు.  చసూడగానే  గహుడు  రామడన
గరత పటష డు-  చలా  గౌరవిముంచడు.

అడవిల  దొరికే  పముండుల్లి ,తనె  అరిపముంచి
మొద్రోకత్కాడు; 'నేను నీక ఏముం సేవ చయాల
చపుప' అనాల్నిడు. 
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"పెదద్ద  పన ఏమీ కదు-  కసతముంత  ఈ గముంగ
దటముంచు, చలు-"అనాల్నిడు రామడు. 

గహుడు కొముంచముం సముంకచిముంచినటల్లి
అనపిముంచడు.  తటపటయసత నల్నిటల్లి ,  ఇలా
అనాల్నిడు:

"పదముంబజముం త విమలముం హి కకృతస

 పశాచ్చేత పరముం తరమహముం నయామి | 

నో చతతరీ సదుయవత మలేన సయచచ్చేత 

విభో విదిర్ధ కటముంబ హానజాః ||" 

"-ఓ రామయాయ! నీ పదముం తగిల,  ఇదివరకే
ఓసరి రాయ కసత  అమానయగా మారిముంది.

ఇపుపడు  మళళ్ళీ  నా  పడవ  కడా
అమానయలా  మారిముందనుక,  అపుపడు
నాక రముండు కషష లు:  ఒకట -  పడవ పత,

నా జీవనాధారముం పతముంది.  రముండు -  పడవ
అమానయగా మారి, ఆ అమానయన ఇముంటకి
తసకళత  నా  భరయ  ననుల్ని  తరిమసత ముంది.

అముందుకన,  మముందు  నీ  పదలు  రముండ
బగా కడుగనవస.  ఆ తరాసత నా పడవన
ఎకత్కాదువగాన" అన.

తన కరికను అముంత చకత్కాగా వలువరిముంచిన
గహుడన  రామడు  కరణిముంచడు.

మనసరా  శరామన  పదలను  కడగి
ధనుయడయాయడు గహుడు.
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అనానీర భసూమి మీదకి కథలు ఎటల్లి  తచచ్చేడు?
ఘనా దేశపు జనపద కథ.   

పశిచ్చేమ ఆఫిఫ్రిక కథలల్లి వచచ్చే అనానీర ఒకత్కాసరి మనష,  ఒకత్కాసరి సలీడు.  కనీ ఎటల్లి  వచిచ్చేనా వాడు
మొతతముం మీద ఎపుపడ చలా తలవవన వాడే, గొపప కపిషషవాడే! ఈ కథల వాడు మన పఫ్రిపముంచనకి కథలల్ని
ఎటల్లి  తచచ్చేడో తలుసత ముంది.  సౌజనయముం : బెరీష, storynory.com 

ఆకశాలనల్నిముంటకి  రాజు  నాయన కపన.  ఆ
పేరక అరరముం  "అనీల్ని  తలసిన వాడు,  అనీల్ని
చసూసేవాడు"  అన.  అతన  కడ  కనుల్ని
ససూరయడు.  పగట  పూట  అతను  దనల్ని
తరసత డు.  అతన ఎడమ కనుల్ని చముందుఫ్రి డు.

దనల్ని అతను రాతబ్ర పూట తరసత డు. 

మొదటల్లి  కథలనీల్ని  నాయన కపన  దగగ్గర
ఉముండేవి.  కనీ  ఆ  రోజులల్లి  భసూమి  మీద
నవసిముంచ సధారణ పద్రోణి-  అనానీరకి  గొపప
ఆతన  విశాససముం  ఉముండేది.  తన  సమరరర్త్యుముం
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మీద తనక చలా నమనకముం ఉముండేది.  తన
తలవి  తటల  మీద,  చతరయముం  మీద
అనానీరకి గొపప నమనకముం ఉముండేది. 

"కథలనీల్ని  నాయన కపన దగగ్గర  ఉముంటే ఎటల్లి "
అనుకనల్నిది  అనానీర.  "నేను  అముంతకముంటే
గొపప కథలల్ని అలల్లిగలను.."  అటల్లి   అనుకొన,

అనానీర భసూమి మీద ఉముండే అత పెదద్ద చటష
పెవకకిత్కా,  ఆకశ  దేవడతో  నేరగా
మాటల్లి డముంది:  "నాయన కపన!  నువస  నీ
కథలనీల్ని  నాక  ఇచచ్చేయచుచ్చేగా?  నేను
వాటన  నీకసముం  చలా  చకత్కాగా  కపడ
పెడతను" అనల్నిది.

నాయన కపన తన ససూరయ నేతఫ్రిముంతో ఈ చిటష-
పగరబోత-  సలీడును  చసూసడు.  "హ
హ హ" అన మలల్లిగా నవసకనాల్నిడు. 

"ఓ  దనదేమముంది  అనానీర!  నీక  ఎనల్ని
కథలు  కవాలముంటే  నీక  అనల్ని  కథలు
తసకవచుచ్చే.  కనీ  అముంతకముంటే  మముందు
నువస చయాలరన పన ఒకట ఉనల్నిది.  నేను
కరిన  మసూడు  వసత వలు  తచిచ్చేపెటష ల

నాక".

"ఏముంట మసూడు?" అడగిముంది అనానీర. 

"ఊ..  ఊ.."  అముంటసూ  ఆలచిముంచడు
నాయన కపన. 

"కొముండ చిలువ-ఆనన, చిరత పుల-

ఆసిబోన,  ఇముంక కముందిరీగలు మబోరోన-ఈ
మసూడ  తచిచ్చేపెటష  చలు"  అనాల్నిడు
నాయన కపన,  "హా  హా  హా"  అన  పెదద్దగా
నవసతసూ.  వేలడముంత  లేన  ఈ  పురగ,

'భయముంకరమవన  అత  పెదద్ద  జముంతవన
తవటముం'  అనల్ని  అలచనకే  అతనకి  నవస
ఆగలేదు.

కనీ అనానీరకి ఈ పముందముం చలా నచిచ్చేముంది.

"సర" అనల్నిదది. "పముందముం అముంటే పముందమ".

అటల్లి  అది  తన  ఎనమిది  కళల్లి  మీద
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పఫ్రియాణముం  మొదలుపెటషముంది-  కొముండ
చిలువను,  చిరత  పులన,  కముందిరీగను
పటష కొచచ్చేముందుక.

పతసూ పతసూ ఉముంటే దటషమవన అడవి ఒకట
వచిచ్చేముంది.  అకత్కాడ  అనానీర  బగా  వతకి,

పడుగాగ్గ-ససూటగా  ఉనల్ని  కటషనొకదనల్ని
ఏరకనల్నిది.  ఆ  తరవాత  అది  దనల్ని
తసకళల్లి,  కొముండ  చిలువ  ఉముండే  ఇముంట
మముందు  సరలముంల  పడేసి,  ఆ  కటష  పఫ్రికత్కాన
కరచ్చేనల్నిది. 

ఆ రోజు సయముంతఫ్రిముం కొముండచిలువ ఇముంటకి
తరిగొచచ్చే సమయానకి దన ఇముంట మముందు

ఈ  కటష,  దనల్ని  సనశితముంగా  పరిశీలసత నల్ని
అనానీర కనపిముంచడు దనకి!

"ఎనమిది  కళల్లి  సదరా!  ఇకత్కాడ  ఏముం
చసత నాల్నివ?!" అన అడగిముంది కొముండ చిలువ.

"ఏముం  చపపను,  నా  కషష లు?!"  అనల్నిది
అనానీర.  "నాయన కపన  తో  ఒక  పముందముం
వేసకవాలర  వచిచ్చేముంది.  'నువస  ఈ  కటష
కముంటే పడుగ'  అన నేను- 'కదు-  పటష!'
అన  ఆయన!  పఫ్రిపముంచముంల  ఉనల్నివనీల్ని
గమనముంచుకనే  ఆయనకి  'నువస  తపుప
ససమీ!'  అన  నరసూపిసేత  చలు  కద  అన
ఇటల్లి  వచచ్చే!" అనల్నిది అనానీర.

కొముండ చిలుక ఆననకి పడవాట తన శరీరముం
అముంటే  చలా  ఇషషముం;  దనల్ని  బణముం  లాగా
నకత్కాదసి,  నటరగా  పడుకవటముం  అముంటే
ఇముంక చలా ఇషషముం. అముందుకన అది 'తను ఆ
కటష  కముంటే పడవ'  అన చసూపిముంచుకవటముం
కసముం వళల్లి దనల్ని పఫ్రికత్కాన పడుకనల్నిది.

మరపు  వేగముంతో  అనానీర  తన  చుటసూష
గసూడు కటేషసత ముందన గాన, తనను నలువగా
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ఆ  కటషక  కటేషసత ముందన  గానీ  అసరలు
ఊహిముంచలేదు  అది!  కనీ  ఇపుపడు  ఏముం
చయగలదు  పపముం,  ఏ  మాతఫ్రిముం  కదిలేకి
లేకముండా  ఉముంది.  అది  ఇపుపడు
చయగలగిముందలాల్లి  తన  పడవవన  వముండ
నాలుకన గడ గడ లాడససూత  "జితత లమారి
అనానీర!  నా  కటల్లి  విపుప!  లేకపత
చసూసక!" అనటమ. 

కనీ అనానీర దన మాటలు
పటషముంచుకకముండా  ఆకశముంకేసి  చసూసి
"నాయన కపన!  పముందముంల  మొదట  భగముం
గెలచను! ఆననన నీకిసత నాల్నిను!" అనల్నిది.

ఆకశముం  నుముండ  నాయన కపను  "నజముంగానే

నువస ఓ జితత ల మారి పురగవి అనానీర!
ఎటల్లి గ శఫ్రిమ పడ దనల్ని పటష కనాల్నివ కనీ,

మరపు వేగముంతో పరిగెతత చిరత పుల ఆసబో
నీ పల పడదు- చసూసక!" అనాల్నిడు.

"చసూదద్ద ముం"  అనల్నిది  అనానర.  కనీ
'చసూడటముం'  అనేది అసలు దన పథకముంల
భగముం కనే కదు.  తన ఎడమ కముంటన అది
ఇపుపడు  పూరితగా  కటేషసకనల్నిది-  ఆ
కముంటతో ఇక  ఏమీ కనపిముంచదు.  ఆపెవన  ఆ
ఒముంట కనుల్ని సలీడు అడవిల మముందుక
పయ,  చిరత పుల ఆసబో నవాసముం ఉముండే
చటష  కిముందికి చరకనల్నిది.

చటష  కొమన  మీద  కలాసగా  పడుకొన,

కళల్లి -పముంజలు  కిముందికి  విలాసముంగా
జరవిడచిన  చిరత  పుల  దనల్ని  చసూసి
"ఏయ అనానీర!  జితత ల మారి అనానీర!  నీ
కముంటకి ఏమవముంది?!" అన అడగిముంది.

జితత లమారి  సలీడు  "అయయ,  ఏమి
చపపమముంటవ!  నాయన కపన  నా  కముంటన
మసూసి  కటేషసడు!  అయతనేమిలే,
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ఇపుపడు  నేను  అదుగ్భూతమవన
వసత వలనల్నిముంటనీ  చసూడగలుగ్గతనాల్నిను.

పఫ్రిపముంచలు,  నక్షతద్రోలు-  మొతతముం  విశసముం
అముంత-  నా  కళల్లి  మముందు  ఆటలు
ఆడుతనల్నిది.  బహుశా దేవతలముంత ఇటల్లి నే
చసూసత రమ!" అనల్నిది ఆశచ్చేరయపతనల్నిటల్లి .

"వావ! ఇది నజముంగా దవవతసమ!"

నరారముంతపయముంది  చిరత  పుల  ఆసబో.

"కొముంచముం నా కనుల్ని కడా కటేషయరాదసూ,

ఆ  అదుగ్భూతలేవ  నేనసూ  చసూసత ను?!"

అనల్నిది. 

"నేను  దన  కముంటే  ఇముంక  మముంచి  పనే
చయగలుగతను"  అనల్నిది అనానీర.  "నేను
నీ రముండు కళసూళ్ళీ కటేషసత ను. దముంతో నువస
ఇక  అనల్ని  రకలుగానసూ  పూరితగా  దేవడవే
అయపతవ!" 

అది తన పన పూరిత చసే సరికి పపముం ఆసబో
పూరితగా  గడడ్డదవపయముంది.  దనల్ని
నాయనోత్కాపన  దగగ్గరికి  నడపిముంచుకళల్లిటముం
మరిముంత సలభముం అయపయముంది.

"ఊఊ..సర..సర..సర!" అనాల్నిడు నాయకక్రోపన.

"చిటష జితత లమారి సలీడు పిలాల్లి !  నేను నీ
తలవి తటలన బహుశా కొముంచముం చినల్ని చసూపు
చసూసినటష నాల్నిను..  కనీ ఇపుపడే ఏమవముంది?

నీక మిగిల ఉనల్ని మసూడో పన అనల్నిటల్లిక అత
కషషమవన  పన!  ఎముందుకముంటే  ఆ  కముందిరీగల
కపముం  ఎముంత  భయముంకరమవనదముంటే,  వాటన
ఇపపట  వరక  ఎవసరసూ
లొముంగదసకలేకపయార!"

"వాటన నీ దగగ్గరక తసత నన నేను పముందముం
కసను;  వాటన  తచిచ్చే  తరతను!"
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జవాబిచిచ్చేముంది  అనానీర,  సిరరముంగా.  కనీ  ఆ
కముందిరీగల  కపముం  ఎటల్లి ముంటద  తలసిన
నాయన కపన  మటక,  దన  మసూర ర్ఖతసనల్ని
చసూసి జలపడాడ్డ డు. 

అనానర ఆ మొబోరో కముందిరీగలు కటష కనల్ని
గసూడు దగగ్గరికి పయాడు; తనతో పట ఓ
పెదద్ద  గాజు  జడీనొకదనల్ని  తసకళల్లి డు.

దనల్ని  చసూడగానే  కముందిరీగలనీల్ని  అనానీర
చుటసూష మసూగి 'బజ'  మముంటసూ "ఆ జడీల
ఏమముంది అనానీర?!" అన అడగాయ. 

"ఊఊ..ఊఊ..ఏమీ  లేదు!"  జవాబిచిచ్చేముంది
అనానీర. "నాయన కపన తో నేను ఒక పముందముం
కశాను. 

'మీర ఎకత్కాడకవనా ఎగరగలుగ్గతర గానీ ఈ
జడీలకి  మాతఫ్రిముం  ఎగరలేర'  అన
ఆయనముంటడు.  'మీర  ఎకత్కాడకవనా
ఎగరతర- చివరికి జడీలకి కడా ఎగర
గలర"  అన  నేనముంటను.  'ఆయనే  తపుప'
అన నా నమనకముం;  కనీ మీర ఆ సముంగతన
నరసూపిముంచగలరా?" 

"ఓఊ..దనదేమముంది?!  మమ  జడీలకి
కడా  ఎగరగలముం!"  అనాల్నియ  కముందిరీగలు
కపముంగా. "అసలవనా మముం ఏముం చయగలమ,

ఏముం చయలేమ చపేపముందుక ఆయనెవర?!

అసరలు  మమనలల్ని  ఏమనుకముంటనాల్నిడు
ఆయన?" అన అరిచయ అవి. 

తమ మాటను నరసూపిముంచుకవటముం కసముం
అనీల్ని  ఒక  జటష గా  జడీలకి  దసూరాయ.

ఒకసరి చివరి కముందిరీగ వరక లనకి పగానే
జడీ మసూత పెటేషశాడు అనానీర.

మబోరో కముందిరీగలల్ని కడా తచిచ్చేన అనానీర
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తలవి తటలల్ని చసూసి నాయన కపన నజముంగానే
ఆశచ్చేరయపయాడు.  'ఇముంత  చినల్ని  పురగ,

ఇముంత  భయముంకరమవన  కముందిరీగలను
పటష కగలుగతముందన  ఎవర
అనుకగలర?'  "నజముంగా,  అనానీర!  నువస
నీ  శకితయుకత లల్ని  నరసూపిముంచుకనాల్నివ!

భసూమి  మీద  ఉనల్ని  జముంతవలనల్నిటలనసూ
నువస  గొపపదనవన  నరసూపిముంచుకనాల్నివ!

పఫ్రిపముంచముంలన  కథలనల్నిటనీ  అలేల్లిముందుక
కవలసిన  అర ర్హతను  సముంపదిముంచుకనాల్నివ"

అన ఆశీరసదిముంచడు నాయన కపన.

ఆ విధముంగా అనానర సలీడు పఫ్రిపముంచముంలన
కథలనల్నిటనీ  తచుచ్చేకనల్నిది.  పఫ్రిపముంచముంలవి
అనీల్ని  కకపయనా,  కనీసముం  ఘనాలన
కథలనీల్ని  అయత  వచచ్చేసముంటయ  దన
దగగ్గరికి. 

ఆ  తరాసత  అది  ఆ  కథలేల్ని  ఇముంక  ఇముంక
అలుల్లి తసూ పయముంది.  అలుల్లి తసూ పయముంది..

అటల్లి  కథలు అలుల్లి తసూ అది ఎముంత దసూరముం
పయముందముంటే,  తను  వాటన  ఎకత్కాడకత్కాడ
అలల్లిముంద కడా పూరితగా మరిచ్చేపయముంది! 

తలల్లి: ఏమిటద్రో! అటల్లి  ఎడమ చతోత తముంటనాల్నివ?!

కొడుక: పత పటలు మముంచివన నువేస అనాల్నివ కదమాన?
తలల్లి: అవను, ఇపుపడేమవముంది?

కొడుక: "కడ ఎడమవత పరపట లేదయ  అన వినాల్ని” , ఇముందకే!

కలముం ఆగదు!

టీచర్: ఒర రామసూ! 1869ల ఏమవముందిరా?

రామ: గాముంధీ మహాతనడు పుటష డు టీచర్!

టీచర్: వరీ గడ! మరి 1873ల ఏమవముంది, చపుప!
రామ: గాముంధీ మహాతనడకి నాలుగేళల్లి  వచచ్చేయ టీచర్!

మా నాయనే!

టీచర్: మనముం నీళళ్ళీ ఎముందుక 
తగతనాల్నిముం చిముంటసూ? 

చిముంటసూ: నీళల్లిను తనలేముం కద 
టీచర్, అముందుకన తద్రోగతముం.
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మముంచి మనస
రచన: శ చొపప వరభదబ్రపప, అనముంతపురముం.

అనగనగా ఒక పలముం కపు,  తన పలముంల
తలల్లిజొనల్ని వేశాడు. అది కపుకొచిచ్చేముంది. జొనల్ని
కముంకలు  గతత లు  కటష కొన  మినమిన
లాడుతనాల్నియ. 

సరిగాగ్గ ఆ సమయముంల పముంటను ఆశిముంచినెవ,
చలా గవసలు- అనీల్ని గముంపులు గముంపులుగా

కముంకలమీద  వాలనెవ.  లేలేత-  పల
వితతనాలను కొటేషయటముం మొదలటష య. 

పఫ్రిత  సరీ  ఇటల్లి గే  జరగతసూముంది  పలముం
కపుకి.  ఈ  పిటషలతో  అతనకి  మా  పెదద్ద
తముంట  వచిచ్చేపడముంది-  ఎకత్కాడలేన  నషషముం
కలగిసత నాల్నియవి.  కముంకలు  తయారవన-
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పపటనుముండ పలముంకపుకి ఈ పిటషలతో ఒకటే
బధ- 

కొముందర సలహా ఇచచ్చేర:  పముంటక పురగ
మముందులు  చలల్లిమన.  కనీ  పలముం  కపు
పపముం,  చలా  మముంచివాడు.  అటల్లి  చసేత
గవసలు చచిచ్చేపతయన అతనకి తలుస.

అదగాక  'అటల్లి ముంట  జొనల్నిలు  తముంటే
మనుషులు కడా చలా  రోగాల బరిన
పడతర'  అన  అతను  వాళళ్ళీ  మాటలు
పటషముంచుకనేవాడు కదు.

కనీ ఈ  పిటషలతో వేగేది ఎలాగ? బగా

ఆలచిముంచి,  అతను పలముం మధయన,  ఎతత గా
కముంచ ఒకట ఏరాపట చసడు.  దనపెవకకిత్కా
నలుచ్చేన,  గటషగా  అరససూత,  చతోతట రాళళ్ళీ
విసరతసూ  గవసలల్ని  తోలటముం  మొదలు
పెటష డు. 

మముంచ  మీద  ఓ  రక  డబబ  పెటష కొన,

దనపెవన  కరఫ్రితో  కొడుతసూ  డబడబ  శబద్దముం
చసేవాడు.  ఆ  శబద్ద నకి  భయపడ  గవసలు
ఎగిరి  పయవి-  కనీ కొముంచముం  సేపు అటసూ
ఇటసూ తరిగాక, వాట భయముం తగగ్గగానే మళళ్ళీ
వచిచ్చే కముంకలమీద వాలేవి.  ఇటల్లి  ఆ గవసల
వయవహారముం సగతసూ పయది.

ఒకత్కాసరీ  అతను  ఒక  వడసల  తసకొన,

దనల రాయ పెటష,  వడసలను గముండబ్రముంగా
తపిప, రాయన పలముం మీదికి విసిరవాడు. 

అలాముంట రాళళ్ళీ వేగముంగా ఆకశముంల  శబద్దముం
చససూత పతముంటే, 'అవి వచిచ్చే తమక తగిలేత
ఎలారా దేవడా'  అన  భయముంతో గవసలు
దసూరముంగా ఎగిరి పయవి. అయనా ఒక సరి
వడసల  తపపటముం  ఆపగానే  అవనీల్ని  తరిగి
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వచిచ్చే  జొనల్ని  కముంకలమీద  వాలుతసూనే
ఉముండేవి.

ఒకసరి  అతను  అటల్లి  వడసలల  పెటష
విసిరిన రాయ జివసమముంటసూ పయ, పలముం
చివరన  ఉనల్ని  జువిసచటష   గబరల
పడముంది.  ఆ  జువిస  చటష  గబరోల్లినే,

కొముంతకలముంగా ఓ  పవరాల జముంట నవసిససూత
ఉముంది.   రవత  విసిరిన  రాయ  పయ
తటలున ఒక పవరానకి తగిలముంది. 

ఆ దబబక పపముం ఆ పవరముం రకతముం
ఓడుతసూ,  పటష  తపిప,  కిఫ్రిముంది కొమనక జరి,

కొమనల  గబరల  చికత్కాకొన,  బధతో
రకత్కాలు  టపటపలాడససూత  అరవ  సగిముంది.

దన పఫ్రికత్కానునల్ని పవరముం కడా గలగలగా

అరససూత  దన చుటసూష తరగటముం మొదలు
పెటషముంది.

దసూరముం  నుముంచి  ఆ  సనల్నివేశానల్ని  చసూశాడు
పలముం  కపు.  వముంటనే  మముంచ  దిగి,

పవరాలునల్ని జువిస  చటష  వవపుక పరగెతత
పయాడు అతను. గాయపడడ్డ పవరముం కొదిద్ద
ఎతత లనే  ఇరకొత్కాన  ఉనల్నిది.  అయత  ఆ
జువిస చటష  కిఫ్రిముందే ఒక నాగ పమ పుటష
కడా  ఉముంది!  పవరానల్ని  అముందుకనే
తొముందరల ఉనల్ని కపు,  పుటష సముంగత మరచ
పయాడు.  మముందు-వనుక
ఆలచిముంచకముండా,  నేరగా  పుటషను  ఎకిత్కా
పవరానల్ని అముందుకబోయాడు!

పుటషల పమ నదబ్ర పతనల్నిది.  కపు కలు
మపే సరికి ఆ పుటష కసత  కలముంది. దముంతో
బట  పమక  నదద్రోభముంగముం  కడా
అయముంది!  వముంటనే  అది  కపముంతో  బసలు
కొడుతసూ బయటకి వచిచ్చేముంది. రవతన చసూసి
పడగ  విపిప  కట  వేయబోయముంది.  కనీ
దబబతనల్ని పవరానల్ని అముందుకముంటసూ అట
తరిగి  ఉనల్ని  రవత  దనల్ని  అసలు  చసూడనే
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లేదు!  

అయత  వేదనతో  అరససూత  అకత్కాడముంత
కలయ  తరగతనల్ని  పవరముం  మటక
కట  వేయబోతనల్ని  ఆ  పమను
చసూసిముంది.  చటకత్కాన  పమ  మీదికి
దసూకిముంది;  దనల్ని  కల  గరల్లితో  రకత్కాతసూ,

మకత్కాతో  పడుససూత  పరాటముం  మొదలు
పెటషముంది. 

ఆలగా గాయపడన పవరానల్ని చతలకి
తసకనాల్నిడు  రవత.  ఆలసయముంగానెవనా
పమన,  పవరానల్ని చసూసడు.  దసూరముంగా
పరిగెతత డు.  తొముందరపటతో  పుటషమీదికి
ఎకత్కాటనల్ని తలచుకొన సిగగ్గ పడాడ్డ డు. తనను
కపడన పవరముం పటల్లి  అతనల కకృతజజ్ఞాత

పెలుల్లి బికిముంది.

గాయపడన  పవరానల్ని   మముంచ  మీదికి
తసకళళ్ళీ,  తనక  తలసిన  ఆక  పసరలు
నసూరి  కటష కటష,  చికితర  చసడు.

కొనాల్నిళల్లిపట ఆ పవరానల్ని తన మముంచ పెవనే
ఉముంచుకనాల్నిడు.  దన అదకృషషముం బగముంది-

తగిలన గాయముం మానపగా,  కఫ్రిమ కఫ్రిమముంగా
మామసూలు సిరతకి వచిచ్చేముంది.

ఆ  నాట  నుముండ  పవరాలు  నరగ్భూయముంగా
అతన  దగగ్గరికి  రావటముం,  మముంచపెవ  వాలటముం
మొదలటష య.  పలముం కపు వాటతో తన
కషష  సఖాలు చపుపకనేవాడు.  అవి కడా
ఏవేవ రాగాలు తససూత అతనకి బదులచచ్చేవి.

మరి  పవరాలు  పిటషలక  ఏముం  చపపయ
గాన,  ఆశచ్చేరయముం-  రవత  పలానకి  పిటషల
తకిడ లేకముండా అయయముంది!

మముంచి మనసగల వారికి మముంచి సేల్నిహితలు
లభిసత ర.  మనముం చసూపే పేఫ్రిమాభిమానాలను
బటష  వాళళ్ళీ  కడా  మనపెవ  ఆపయయతన
వరిరముంపజసత ర.
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వముంగళపప వవనాలు
తలుగనాట హాసయనల్ని పముండముంచినవాళల్లిల మఖయడు వముంగళపప.  ఆయన చసిన మచచ్చేటల్లి  ఎనల్ని వినాల్ని
తనవి తరదు!  సేకరణ :  మలల్లికరజ న, కొతతపలల్లి.

I
వముంగళపప ఓసరి  సేషషనోల్లి  నలబడ ఉనాల్నిడు-  రవలుకసముం ఎదుర చసూససూత.  అముంతల అకత్కాడే
నలొచ్చేన ఉనల్ని కరఫ్రివాడొకడు అడగాడు-

కరాద్రోడు: అముంకల! టవమముంతయముందముంకల?

వముంగళపప: సరీ!

కరాద్రోడు: ఎముందుక అముంకల, సరీ?!

వముంగళపప: నేను చపపనయాయ,  టవముం ఎముంతవముంద చపేపది లేదు.

కరాద్రోడు: అదే సర్, నేను అడుగతనల్నిది! ఎముందుక చపపర, అన!

వముంగళపప:  ఓహ!  నీక కరణ ముంకడా చపపలా?!  సర అయత-  విను.  నేను నీక ఇపుపడు
టవమముంతయముంద చపపననుక, నువస  కొముంచముం సేపు అయాయక  మళళ్ళీ టవముం అడుగతవ. ఆ
తరాసత నా పేర అడుగతవ.  నీ పేర చబతవ.  ఆ తరాసత,  మా రవలు రాగానే నువస
అముందులనే  ఎకత్కాతవ-  ఎకిత్కా  నాతో  పట  పఫ్రియాణముం  చసి  పరిచయ ముం  మరిముంత
పెముంచుకముంటవ.  ఆ తరాసత మా సేషషను వచిచ్చేనపుపడు నాతోబట  నువస  దిగతవ.

అకత్కాడ ననుల్ని  రిసీవ  చసకనేముందుక మా అమానయ వచిచ్చే ఉముంటముంది.  మా అమానయ
చలా అముందముంగా కడా ఉముంటముంది;  దముంతో నువస మా అమానయన పెళళ్ళీ చసకముంటనన
అడుగతవ.  మా ఆవిడకి  నువస  నచుచ్చేతవ;  దముంతో మీరముంత నామీద ఒతతడ  తసత ర-

అయనా నేను ఒపుపకనేది లేదు- ఎముందుకముంటే నువస  ఏమాతఫ్రిముం మముందుచసూపు లేన వాడవి-
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 కరాద్రోడు: అటల్లి  ఎముందుకముంటరముంకల?! మీరలా-

 వముంగళపప: నువిసముంకేమీ మాటల్లి డకత్కారల్లిదు నాయనా, నీ చతకి గడయారముం లేదనగానే నాక నీ
గరిముంచి మొతతముం తలసిపయముంది- నేను మాతఫ్రి ముం ఈ పెళళ్ళీకి ఒపుపకనేది లేదుగాక లేదు!

 (కరాద్రోడు మసూరర్ఛపయాడు)

II

ఒకసరి ఓ వముంగళపప పన కసముం వతకత్కాముంటసూ ఇలల్లిలసూల్లి తరగసగాడు- "అయాయ! నాక 
ఏమవనా పన ఉముంటే ఇవసముండయాయ. ఇముంతక మముందు వేర ఇముంటల్లి పనోడగా చశాను" అముంటసూ. 

ఆ వధిల ఒక ఇముంట యజమానకి పనవాడ అవసరముం ఉముంది.  ఆయన వముంగళపప కేసి ఎగాదిగా 
చసూసి అడగాడు- "ఇముంతక మముందు వాళళ్ళీ ననుల్ని ఎముందుక పనలనుముండ తసేశార?" అన. 

"అయాయ, అదే నాక అరరముం కలేదయాయ" చపపడు వముంగళపప- "మా యజమాన ఒకసరి 'కళల్లి
నొపిప, కళల్లి నొపిప' అనాల్నిడయాయ. నేను ఆయన కళల్లి  పిసికను. బగముందనాల్నిడు.  మళళ్ళీ 
ఒకసరి 'భుజముం నొపిప, భుజముం నొపిప' అనాల్నిడయాయ. నేను వళళ్ళీ భుజలు నొకత్కాను; 'చలా 
బగముందిరా' అన మచుచ్చేకనాల్నిడు.   తరాసత ఇముంకసరి 'నడుమ నొపిప, నడుమనొపిప!' అన 
మొతత కనాల్నిడయాయ;  సరనన నేను నడుమ పిసికను. 'బలే ఉముంద'న మచుచ్చేకనాల్నిడయాయ. 

తరవాత కొనల్ని రోజులక 'మడ నొపిప మడనొపిప' అనాల్నిడయాయ. 'దనదేమముంది' అన నేను..  

ఇముంట యజమాన తరిచిన నోరను తరిగి మసూయలేదు.

చిలపి పఫ్రిశల్ని:  దపముం కొముండకత్కాలముంటే ఏముం చయాల?

తకత్కా సమాధానముం:  కొముండకిత్కాముంచల.

         -నాగ తరణ, 6th, వికస విదయ వనముం
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పదలల్ని వతకి పటష కముండ!
రామచిలుక, నమనకయ, ఆటలు, ఎనమిది, మహారాజు, నధులు, సలహాదర, ఎగతళ, అటవవపు, 

గొడడ్డల, గొడవలు, వినవదుద్ద , అనవదుద్ద , కనవదుద్ద , అడుగలు, పదలు, ఎముందుక, నేతగాడు, 

మనుమడు, పిలల్లివాడు :- ఈ పదలనీల్ని కిఫ్రిముంది పటషకల దగనాల్నియ-నలువగా, అడడ్డముంగా, వాలుగా, 

కిఫ్రిముంది నుముండ పెవకి -ఎటపడత అట! వాటన వతకి వాట చుటసూష  గముండాద్రోలు  గీయముండ!

మ దుద్ద ఆ న ధు లు అ పి జ మ డ రా
దుద్ద వ ట మన బొ మన ల మ రా దిద్ద మ జ
ప న చి క ర వ డడ్డ ళ ను చి ప స
రఫ్రి క త య దుద్ద ర త ద లు మ లు క
క య జు త దుద్ద గ నే క అ గ డు ఎముం
మ హా రా ది ఎ గా చి త డు ట గముం దు

ఎముం మి హా పు నే న గా అ గా హా వవ క

చి మి మ లు ర గొ మి వవ లు డు మన పు

పి లు లు ద ప దుద్ద డడ్డ ది లు లు ట ఆ

క లల్లి హా ప మన వ చి న వ బముం క క
న ల వా దుద్ద వ న అ ధు డ గా ధు ప
స గ ళ డు డు వి ల డడ్డ గొ రముం రముం దు

   మీ గఫ్రిహణ శకితన పెముంచుకనేముందుక ఇద చకత్కాన అభయసముం!
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డొనాలడ్డ టక్రోముంప
నాలుగేళల్లి కొకసరి జరిగే అమరిక అధయక్ష ఎనల్నికలల్లి రిపబిల్లికన
అభయరిర  డొనాలడ్డ  టక్రోముంప  అనసూహయముంగా  విజయముం  సధిముంచి,

అమరికక నలభవ  ఐదవ అధయక్షుడగా ఎనల్నికయాయడు.

డభవభ్భై సముంవతరరాల టక్రోముంప పఫ్రిధానముంగా రియల ఎసేషట వాయపరి.

అనేక  ఆకశ  హరానర్త్యులు,  జదశాలలు,  రిసర్ష లు,  గలస్ఫూ
కఫ్రిడాముంగణాలు  నరినముంచిన  టక్రోముంప,  తరవాత  కలముంల  హటల  వాయపరముంలకి,  మముంచి  నీళల్లి
వాయపరముంలకి,   టక్రోముంప  యసూనవరిర్శటీ దసరా విదయ  వాయపరముంలకి,  చివరికి  విమానరముంగముంలకి
కడా పఫ్రివేశిముంచడు. అమరికలన అతయముంత ధనకలల డొనాలడ్డ టక్రోముంప ది 113 వ సర నముం.

"అమరికకి పూరస  వవభవముం"  అనే ననాదముంతో అధయక్షుడగా ఎనల్నికవన  డొనాలడ్డ  టక్రోముంప  విధానాలు
అమరికనల్లి మీదే కక మిగిలన పఫ్రిపముంచ దేశాల మీద కడా అమితమవన పఫ్రిభవముం చసూపనునాల్నియ. 

'అమరికల పెరిగిన నరదయగానకి బయటదేశాలనుముండ వచిచ్చేన  వలస దరలే కరణముం'  అన
నమన  టక్రోముంప,  విదేశాలనుముండ  అమరికల  పనచసేముందుక,  చదువకనేముందుక  వళళ్ళీన/

వళద్ద మనుకముంటనల్ని ఔతరహికల ఆశలపెవ నీళల్లి  కమనరిసత నాల్నిడు.  టక్రోముంప నరషయాల నేపధయముంల 
మన యువతరముం కడా తన  "డాలర్ డీ బ్రమర"  న ఒటష  'డీ బ్రమర'  గానే ఉముంచుకవాలర రావచచ్చేన
విశల్లిషకల అముంచనా.

పఫ్రిపముంచ వాయపతమవన తవఫ్రివాదనకి మసిల్లిముంలను బధుయలల్ని చససూత టక్రోముంప తసకముంటనల్ని నరషయాలు
అనేక దేశాలను కలవరపెడుతనాల్నియ.  తజగా  ఏడు మసిల్లిముం దేశాలు-  ఇరాక,  ఇరాన,  సిరియా,

సమాలయా,  ససూడాన,  లబియా,  యమన -ల నుముండ "ఎవసరసూ అమరికక వలసపయముందుక

 తలుసకముందముం
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వలేల్లిదు" అన టక్రోముంప తసకనల్ని నరషయముం పఫ్రిపముంచ దేశాలనల్నిముంటన ఒక కదుపు కదిపిముంది.  

"అమరికల తయార చయముండ; లేద భరీ మసూలయముం చలల్లిముంచుకముండ!” అముంటసూ కరల్లి కముంపెనీలక
టక్రోముంప  చసిన  హచచ్చేరికల  ఫలతముంగా  "మకిరకల  చవకగా  కరల్లి  తయార  చసి  అమరికల
లాభనకి అమనకముందముం" అనుకనల్ని కముంపెనీలు కషష లపలయాయయ.  

పఫ్రిధానముంగా అమరిక మీద ఆధారపడన మన ఐ.  ట.  రముంగానకి పఫ్రిసత తముం టక్రోముంప ఎనల్నిక పెదద్ద దబబ
కవచుచ్చే. 

పి వి సిముంధు

2016  రియ-డ-జెనరో ఒలముంపికర ల షటల బడనముంటన
కఫ్రిడల రజత పతకముం సధిముంచిన పూసరల్లి వముంకట సిముంధు
అచచ్చేమవన  మన  తలుగ  బిడడ్డ.   ఇరవవ  ఒకత్కా  ఏళల్లి
సిముంధసూను  2015 లనే భరత  పఫ్రిభుతసముం  పదనశ  ఇచిచ్చే
గౌరవిముంచిముంది. 

సిముంధు వాళల్లి అమాన నానల్నిలు వాలీబల ఆటగాళల్లి .  వారి పద్రోతరహముంతో సిముంధు చినల్నిపపట నుముండ
షటల బయడనముంటన నేరచ్చేకవటముం మొదలుపెటషముంది.   పఫ్రిసిదర్ధ ఆటగాడు గపిచముంద హవ దరాబద ల
నరసహిముంచ  అకడమీల  చరి,  ఆమ  బయడనముంటన లన  మళకవలు  సధన  చసిముంది.  అకడమీ
సిముంధు వాళల్లి ఇముంట నుముండ యాభవ  ఆర కిలమీటరల్లి దసూరముంల ఉముండేదట!  అయనా ఆమ కఫ్రిమముం
తపపకముండా రోజ ఆట నేరచ్చేకనేముందుక వళల్లిది.  

'కఫ్రిడలముంటే మకత్కావ,  ఏదవనా సర నేరచ్చేకవాలనే పటష దల ఉనల్ని పిలల్లిలక సరవన పద్రోతరహముం,  మముంచి
శిక్షణ అముందిసేత వార  దేనెవననా సధిసత ర' అన సిముంధు ఋజువ చసత నల్నిది.



కొతతపలల్లి                                            66                                      ఫిబబ్రవరి 2017

పదరముంగముం-89
నరసహణ: డా. సిరి, మిరాయలగసూడ, నలొ గ్గముండ జిలాల్లి , తలముంగాణ రాషష స్క్రూముం

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10

11

12

అడడ్డముం:

1. మన దేశ పఫ్రిధాన (5)

4. మనముం పడేది (2)

6. అడవికి రాజు (2)

8.  తరగ బడన పవనముం (3)

9. గజిబిజిగా సహజముం (3) 

10.తరగబడడ్డ కళ (2)

12.'మిరిచ్చే' కి బహువచనముం (6)

అడడ్డముం-నలువ ఆధారాల సహాయముంతో ఈ గడులను 
నముంపగలరమ చసూడముండ.   నముంపిన పదరముంగానల్ని, 
కేవలముం పసష కరడ్డ పెవ  రాసి, మాక అముందేటల్లి  
పముంపముండ.  మీ బడ పేర, తరగత, మీవాళల్లి  ఫోను 
నముంబర  తపపక రాయముండ. 

సరవన సమాధానముం రాసి ఎముంపికవన మగగ్గర పిలల్లిలక 
 కొతతపలల్లి - 91 న  బహుమతగా పముంపిసత ముం!

నలువ:

1. సగముం సిముంహముం, సగముం మనషవన దేవడు (6)

2. తల కిఫ్రిముందులవన ఇముందబ్ర (2)

3. దపల పముండుగ (4)

5. దపల పముండుగ రోజున కలేచ్చే కయలు (5)

7. ఈ పక్షి పలను నీళల్లిను వేర చసత ముందట! (2)

11. బముంగాల్లి దేశ రాజధాన (2)



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

 కొతసపలల్లో పుససకానకి చసందా కటట్టే బడుల/గపసంధాలయాల వార బజ్యేసంక్ అకర్కెసంటులో జమ చేయాలన 
మనవి.  ఆన్ లలన్ చసందా సౌకరజ్యేసం కేవలసం వజ్యేకుస లకు మాతపమ.  ససంసస్థలకు: 350/-      వజ్యేకుస లకు: 300/-

(బజ్యేసంకు వారి కొతస నయమాలననసరిసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా 
పపతిసార రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటట్టేకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారస్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్టే కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టేజి రర 50  అదనసం)

1 2011 set 9 15 180

2 2012 Set 11 20 220

3 2013 Set 7 16 175

4 2014 Set 10 448 250

5 2015 Set 7 1090 175

6 2016 Set 8 1475 200

మరినర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబబ్రరలకు బహూకరిసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసట్టేజీ మరియ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

ససంసస్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసుట్టే లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటట్టేటసం చాల సులవ!    కపడిట 
కారర్డ ల దార్వరన, డెబిట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకిసంగ్ దార్వర కూడా ఇపుప్పడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల 
చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుర్కెన పన కూడా లేదు!  ససందరిరసంచసండి:                       

               http://www.instamojo.com/kottapalli



ఉపాధధ్యాయులు పాఠశాలలల్లో ఏ విధధంగా ఉధంటే బాగధంటధంద?
*నవవ్వుతతూ ఉధండాల. * పిలల్లోలతో నవవ్వుతతూ మాటల్లో డాల.  *చినన్న పిలల్లోలు సస్పరర్శను కోరుకధంటరు. ఆటలాడధంచాల. 

*పాటలు పాడాల; గేయాలు చెపిస్పధంచాల. *డాడ్రాయధంగ్ వేయధంచాల. 

*కొటట్టకూడద. తిటట్టకూడద. *మారు పేరుల్లో  పెటట్ట పిలవకూడద. 

*పలకలపెపై రాసి అరగ దదద్దయధ్యా కూడద. * నిలబెటట్ట గధంతు పోయేటటట్ట  అరుపులు అరిపియధ్యా కూడద 
*అరర్థమయేధ్యా గేయాలు చెపిస్పధంచాల * నవివ్వుధంచే మాటలు మాటల్లో డాల 
*ఆరు బయట తీసుక వొచిచ్చి పపకకృతినధంతా చతూయధంచాల * పాఠధ్యాపుససకమే ఎపుస్పడూ చెపస్పకూడద 
*చినన్న చినన్న పనులతో నేరుచ్చికోవడధం అలవాట చెయాధ్యాల * మధంచి మధంచి పుససకాలు చదవే అలవాట కలగధంచాల
*రకరకాల పుససకాలు కాల్లో సులీకి తీసుకవొచిచ్చి చతూయధంచాల * హావభావాలతో కథలు చెపిస్పధంచాల 
*కథలు చెపిస్పన తరువాత కథల పాతపలతో యాక్షన్ చేయధంచాల
* మధంచి మధంచి పాటలు వినిపిధంచాల * సధందేశాతత్మకమపైన సినిమాలు చతూయధంచాల
* సతూస్కూల్ ఆవరణల సిగరెటల్లో  తాగకూడద * ఉపాధధ్యాయులు తిటట్ట కోకూడద
* అధందరతూ కలసి మలసి ఆనధందధంగా ఉధండాల
* బడ టపైముల పిలల్లోలు, బడ, పాఠాలు, చదవ గరిధంచే మాటల్లో డుకోవాల * తెలయని
విషయాలు తెలుసుకొని చెపాస్పల * మొకస్కూలు నాటడధం అలవాటగా చెయాధ్యాల
*అవసరమపైన వారికి తాము సహాయధం చేసతూస పిలల్లోలక కూడా అలవాట చెయాధ్యాల * ధపైరధ్యాధం
కలగధంచే మాటలు చెపాస్పల * పిలల్లోలల్లో అదద్భుతమపైన శకస లునాన్నయనే విషయధం వాళళ్ళక
అరర్థమయేధ్యాటట్ట  చెపాస్పల * 'పిలల్లోలు ఏమపైనా చెయధ్యాగలరు' అని వాళళ్ళక అరర్థమయేధ్యాలా చెపాస్పల
* ఓరుస్ప, సహనధం కలగ ఉధండాల * పిలల్లోలు చేసే అలల్లోరిని అరర్థధం చేసుకోవాల * వాళల్లో  చేసే పపతి మధంచి పనినీ విసుకోస్కూకధండా 
అలా చెయధ్యాకూడదని చెపాస్పల * ఏడచ్చిటపుస్పడు అరవకధండా విషయధం తెలుసుకొని పరిషస్కూరిధంచాల. * అవసరమపైనపుస్పడు 
మధంచి మాటలు చెపిస్ప పిలల్లోలన్న ఓదారాచ్చిల * అసలు నిజధంగా పిలల్లోల సమసధ్యాలేమిటో తెలుసుకోవాల * ఇబబధందలు తెలుసుకొని
పరిషస్కూరిధంచాల * గతూపపులు చేసి చదవకోమని చెపాస్పల * మనధం సతూస్కూల్ వరస్కూ చేసుకధంటధంటే పిలల్లోలక వరస్కూ ఇచిచ్చి 
చెయధ్యామనాల  * తరగతిల వీలపైనధంత వరక నిలబడ పాఠధం చెపాస్పల…. ఈ పెదద్ద లసుట్ట ల  ఎనిన్న చేసుస ధంటరు, మీరు?

"బడ ఎలా ఉధంద, ఏధం చెయాధ్యాల, ఎలా చెయాధ్యాల, ఎవరు చెయాధ్యాల?” అని ఆలచిసుస నాన్నరా?

చదవధండ: "బడ" రచన: శాధంతివనధం మధంచికధంట, మధంచిపుససకధం వారి పపచురణ, వెల ముఫపైఫ్ఫై ఐద రతూపాయలు. 
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